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A.F.R Electronics

Tungatan 9, 853 57 Sundsvall
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73

Arngren Electronics
Box 23, 372 21 Ronneby

Tel 0457-240 40, Fax 0457-212 70

Bahnhof
Internet access 

Tel 018-100899 Fax 018-103737

Business Print
St. Nygatan 24, 211 37 Malmo 

Tel 040-230615 Fax 040-118266

CAB-Electronik AB
Box 4045, 550 04 Jonkbping

Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66

Clas Ohlson
790 85 Insjon, Tel 0247-444 44

Data Print,
Box 9019, 291 09 Kristianstad, 

Tel 044-229282

Eldafo HB
VArdkasev. 14B, 175 61 Jarfalla 
Tel 08-89 65 00 Fax 08-89 72 00

ElektronikBolaget AB
Box 9189, 102 73 Stockholm 

Tel 08-6694800 Fax 08-6685060

Elektronikbutiken
Multimedia

Box 3106, 831 03 Ostersund
Tel 063-13 01 33, Fax 063-13 01 28

ELFA AB
171 17 Soina

Tel 08-735 35 00 Fax 08-730 10 40

Gulich, Sten SM7WT
MArten Skrivares vag 7, 240 10 Dalby 

Tel 046-20 16 76

HQ-equipment,
Bultv. 9, 944 31 Hortlax. 

Tel 0911-300 11

Humbias Data AB
Box 11, 178 22 Ekero
Tel 08-56021278/90

JEH-Trading
Box 99, 460 64 Frandefors 

Tel 0521, Fax 0251-254308

JH-Elektronik AB
Yddingev 7, 23041 KIAgerup 

Tel 040-48 10 38

Jowil Foto & Import 
Oxhagsvagen 6B, 392 38 Kalmar 
Tel 0480-262 84 Fax 0480-262 84

JPR Data Service
Fjallbruden 22, 424 50 Angered 

Tel 031-30 22 99

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70 

Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830 Fax -600849

Kotowski Henryk SM0JHF 
Fotouppdrag.

Tel 08-751 16 69, 070-756 14 93

Leges Import
BAgegatan 4,

891 31 Ornskoldvik, Tel/fax 0660-190 32

Le Reimers,
Box 213, 261 23 Landskrona 

Tel 0418-191 60 Fax 0418-141 74

L.H. Musik & Audio AB
Sickla strand 63, 131 34 Nacka 

Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70

Limmareds Ham Center HB 
Box 30, 510 90 Limmared 

Tel 0325-421 40

Microware Software, Italien 
Tel +39-141-946637 
Fax +39-141-946654

MPE Mocrotech
Box 208, 127 24 Skarholmen 

Tel 08-740 56 40 Fax 08-740 10 18

Nitech Scandinavia
V Grevie 22, 235 94 Vellinge, 

Tel/Fax 040-44 33 09

Organs and Electronics
P.O. Box 117, Lockport, 

Illinois, 60441 USA

Parabolik AB
Kungsbacka, Fax 0300-406 21

PhotoStamp
Box 206, 872 25 Kramfors 

Tel/fax 0612-71 10 02

Radex
Box 726, 251 07 Helsingborg 

Tel 042-29 64 82 Fax 042-14 15 30

Register Produkter
Box 40, 67121 Arvika, Tel 0570-154 51

Sangean Radio AB
Box 2024, 135 02 Tyreso

Tel 08-798 70 20

SFT Micro+
Helsingborg, Tel 042-200788

SM3DMP Thomas
Optisk nycklingskabel

Tel 0612-50355

STF Ingenjorsutbildning 
Informationsteknologi

Box 1419, 111 84 Stockholm 
Tel 08-613 82 00 Fax 08-21 29 82 

Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde

Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-47 16 17

Swedish Radio Supply AB 
Box 651 06 Karlstad 

Tel 054-85 03 40 Fax 054-85 08 51

SM4SWW Rolf
Ovre Gruvrisvagen 84, 791 61 Falun

SM7/GJW/Leif
Tel 040-46 32 50

Tekmar
Box 144, 51022 Hyssna, 

Tel 0320-397 73

Tele-Team Com AB
Tel 0411-30925 Fax 0411-30714

Verlag Historischer Technikliteratur,
Postfach 2025

D-45678 Herten, Tyskland. 
Tel 00949-23666 33150

Vargarda Radio AB,
Box 27, 44721 Vargarda

Tel 0322, Fax 0322-20910

Utbildninq - Amatorcertifikat

Hogalids Folkhogskola
Smedby, 39470 Kalmar Tel 0480-844 80

Platsannonser

Allgon AB
Thord Hansson Rivedal, 08-540 822 51

Ericsson Radio Access AB 
Jan Bohult, Hans Beijner, 

Anky Planstedt. Tel 08-757 35 63

Ericsson Radio Messaging AB 
Att. Hans Persson samt Elsa von 

Kantzow Brodin. Tel 08-757 59 09.

Ericsson Microwawe Systems AB 
Kias Arvidsson, Goran Skoog, 
MajBritt Arfert. Tel 031-672506

Ericsson Radio 
Systems AB, Kista

Lars Borg, Olle Granberg, Erik van den 
Bos, Ingegard Pettersson, 

Fack 164 80 Stockholm 
Tel 08-757 22 36

Ericsson Radio 
Systems AB, Kista

Rolf Anehem, Lena Sunden, Hans 
Sjoberg, Bjorn Granath,
Fack 164 80 Stockholm 

Tel 08-757 01 95

Telub AB, Systemsupport
Box 360, 831 25 Ostersund

Olle Johansson, Dick-Eddie Enebro,
Stefan Sollander, Agneta Friberg 

Tel 063-15 62 35

Kommersiella annonsdrer
I QTC-Amatorradio publiceras 

forteckning for kommersiella 
annonsdrer lopande i varje nummer, 

varje manad - kalenderaret ut.. . 
Vill du eller ditt foretag finnas med i 

forteckningen redan vid inledningen 
till det nya kalenderaret - januari
1996 - kan du omgaende boka 

annonsplats i QTC.
Darmed finns du automatiskt med i 

forteckningen under hela 
kommande aret 1996!

For bokni ng av annonsplats: 
Ring e I ler f axa 08-560 306 48
QTC-Amatorradio - SMORGP/Ernst 
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero



Medlemstidskrift och 
organ for foreningen
Sveriges Sandare- 

amatorer.
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SSA kansli
Kanslichef:

SM0CWC/Stig Johansson

Kanslist: Ulla Ekblom

Kansliets adress:
Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07 
Se vidare inf. sid 4

QTC Redaktor
SMORGP/Ernst Wingborg

Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero 
Tel/Fax 08-560 306 48

Packetradio: SM0RGP@SK0MK
I-mail: nummer@bahnhof. se

SSA QTC-ansvarig
SM2CTF/Gunnar Jonsson

Flintavagen 2, 945 34 Rosvik 
Tel/Fax 0911-567 52

Packetradio: SM2CTF@SK2DR

Ansvarig utgivare - SSA ordforande 
SM0COP/Rune Wande

Frejavagen 10, 155 34 Nykvarn 
Tel 08-552 482 70
Fax 08-552 471 37

SMOCOP@SK0MK
Eftertryck med angivande av kalian artillatet. For 
ej bestallt material insant till redaktoren, spalt- 
redaktor eller SSA ansvaras ej. Redaktionenforbe- 
haller sig ratten att korta ner och redigera insant 
material. Arvode utgar ej.
Om foton eller eventuellt annat material onskas 
ater, skall detta tydligt anges. For eventuella 
felaktigheter i tidskriften ansvaras ej.

HQ-Natet
SSA HQ-Nat kors varannan 

lordag, jamna veckor.
Frekvens: 3705 kHz + - QRM

Mode: SSB
Tid: 0900 Svensk tid.

SW ISSN 0033 4820 
Upplaga: 7.000 ex

Stockholm 1995
Nordisk Bokindustri AB,

Box 2123, 128 30 Skarpnack 
Bud: Flygfaltsgat. 7, Skarpnack

Annonsbokning
QTC-red. SM0RGP Ernst Wingborg

Tel 08-560 306 48 Fax 08-560 306 48

Sigurd Helge 
ar har!

Jag ar glad att nu kunna halsa de forsta SH-signalema i SS A:s 

utbildningsverksamhet valkomna pa amatorbanden. Det ar mangas 
gemensamma insatser som gjort detta mojligt. Radioklubbar och 
enskilda entusiaster ute i landct har nu en stor uppgift att fylla, dvs. 
att “coacha“ ffam nya radioamatorer med siktet att ta CEPT1 eller 
CEPT2 certifikaten. Ett steg pa vagen ar SSA-certifikaten UC och 
UN. Efter avlagt godkant prov kan SSA-tillstand sokas och da 
tilldelas anropssignaler med prefixet SH som kommer att bli 
eftersokta pa banden. I och med att det for vaije innehavare av UC 
och UN tillstand erfordras trafikansvarig kommer en ELMER helt 
naturligt in i bilden. Den ELMER verksamhet som SSA startade i 
samband med att N-certifikatet introducerades 1992 kan saledes 
fortsatta.

Om din klubb annu inte startat utbildningsverksamhet ar det 
lampligt att ni samlas och diskuterar hur ni kan starta en kurs. 
Plockaffam QTC nr 8, augustinumret, for 1995 och las sidoma 
fyra, fem och sex. Har redogors for vad ett SSA-tillstand ar, hur 
man blir ett SSA-utbildningsstalle och hur SSA certifikaten UC och 
UN samt sandningstillstand kan erhallas efter godkanda prov.

En klubb som kanske legat i trada eller haft lag aktivitetsniva i 
brist pa nya ideer borde kora igang utbildning for nyborjare. Nya 
aktiva medlemmar brukar la igang aven manga ’’garnla” och 
klubben far ett nytt liv. Boija det nya aret 1996 med att starta en kurs 
for UC och UN. Gor detta till ett nyarslofte!

Lycka till!
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Information fran styrelsen
SM5KUX/Sigge Skarsfjdll: Rapport  fran ITU - Internationella Teleunionen

SSA
Kansli

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta 
Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07 

Besoksadress:
Baksidan av fastigh. Ostmarksg 41

Postgiro 5 22 77-1, Bankgiro 370-1075 
Expeditionstid

Tis-Tor 10.00-12.00, 13.00-15.00 
Telefontid

Tis-Fre 09.00-12.00, 13.00-15.00 
Ovrig tid telefonsvarare

Hamannonser SSA
Postgiro 27388-8 
Bankgiro 370-1075

Medlemsavgifter 1996 
och 4:e kvartalet 1995

Inom Sverige 1996 1995
Helar 4:e kv 

17arochaldre 350:- 123:-
Till och med 16 175:- 62:-
Familjeavgift 210:- 74:-

Familjeavgift galler da flera i familjen pa 
samma adress ar medlemmar. En familje- 
medlem betalar alltid full avgift och far 
QTC. Ovriga betalar reducerad familje- 
avgift och for ingen egen QTC.

Utanfor Sverige helar 1996
(Dyrare porto) Ekon. l:akl

brev brev
Norden och Baltikum 440:- 462:-
Ovriga Europa 462:- 506:-
Utanfor Europa 506:- 602:-

Prenumeration helar 1996 
avgift inom Sverige
Inklusive moms 25% 435:-

Losnummer inkl porto 48:- 
Over disk/hamtpris 35:-

Betraffande prenumerationsavgifter utan-
fbr Sverige, kontakta kansliet.

SSA-Bulletinen
Bidrag till bulletinen ska vara redaktoren 
tillhanda senast tisdagar kl 19.30 
Som privatbrev, tel eller fax till

SM6LBT
Anders Schannong
Basenvagen 30, 471 31 Skarhamn 
Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30)

Sandningsschema: QTC nr 8 sid 8

Z X
SSA medlemsantal
95-11-13 5.925
95-10-09 5.881

Morsekravet star kvar!
ITU later morsekravet vara 
kvar tills vidare!
ITU stora konferens WRC-95 (en 
ny form av WARC), med over 1000 
deltagare fran cirka 125 lander, 
pagick fran 23 oktober till 17 
november. Arbetet bedrevs i en rad 
kommitteer och arbetsgrupper, 
ibland pagick upp till sex moten 
parallellt.
Det fanns egentligen inget pA agendan som handlade 
om amatOrradio. En huvudpunkt var dock en 
genomgripande fbrenkling av det internationella 
radioreglementet (forberett av en sArskild grupp,
VGE, sedan flera dr), och detta gav mOjlighet till 
diverse forslag frAn enskilda lander till forenklingar. 
Med detta som motiv hade Nya Zeeland lamnat in 
ett forslag om att slopa den paragraf (RR 2735) som 
kraver att radioamatOrer ska kunna telegrafi (men 
med mOjlighet att gOra undantag for frekvenser Over 
30 MHz).

InnehAllet i forslaget frAn Nya Zeeland, och ett doku- 
ment som lamnades in av IARU, framgAr av texterna 
som presenteras har under. En arbetsgrupp som ansva- 
rade for administrativa och operativa frAgor kring 
Radioreglementet fick ta sig an forslaget frAn Nya 
Zeeland och nar det blev dags att behandla forslaget 
hande foljande:

Nya Zeeland presenteradc sitt forslag och hanvisade 
bland annat till att det skulle ge varje land mOjlighet att 
sjalvt satta lAmpliga krav och att det inte var lampligt 
att en intemationell regiering begransade mOjlighe- 
tema for en tjanst (amatOrradiotjAnsten).
Tyskland forklarade att man ansAg att forslaget gick 

utanfor konferensens befogenheter eftersom det inte 
var frAga om en forenkling av reglementet utan en 
andring av forutsattningama, och foreslog att det skulle 
tas upp pa agendan for nasta konferens (WRC-97).

Israel anmalde att man stOdde Tyskland.
Polen begarde ordet, men avbrOts av att,
Sierra Leone begarde ordningsfrAga och ansag att 

detta forslag inte horde hemma pa agendan for denna 
konferens (WRC-95).

England uttryckte sympati med forslaget fran Nya 
Zeeland, men var medvetet om de farhAgor som ama- 
tOrerna uttryckt och stOdde darfor att fragan tas upp vid 
en senare konferens.

Danmark hOll med Nya Zeeland och stOdde att RR 
2735 slopades.
Schweiz uttryckte ocksa sympati med forslaget fran 

Nya Zeeland, men efter att ha konsulterat amatOrerna 
som var radda for problem med att en licens inte skulle 
accepteras av andra lander (enligt modellcn for CEPT- 
licens), sa ville man istallet vanta till en senare konfe
rens.
Kanada, som konsulterat sin amatOrorganisation, 

stOdde Tysklands forslag om att vanta till en senare 
konferens.
Turkiet ansag att man behOvde mer tid och foreslog 

att vanta till nasta konferens.
Zambia hade konsulterat sina amatOrer och stOdde 

Tyskland.
Nya Zeeland meddelade att man mOtt starka reaktio- 

ner fran amatOrerna och kunde tanka sig en annan 
konferens. Man insag att fragan kanske inte var redo 
for att hanteras vid WRC-97 och refererade till IARU 
dokument som redogjorde for rutinema med regionala 
mOten. Man foreslog darfor att en annan grupp av 
konferensen skulle avgOra om det skulle placeras pa 
agendan for WRC-97 eller WRC-99.
Australicn ansag att 1997 var for tidigt och ville 

hanvisa till en ’’framtida konferens” eller mOjligen 
WRC-99.

Darmed avslutades diskussionen och i rapporten fran 
arbetsgruppen till nasta hOgre niva (kommitten) redo- 
visades foljande,

Efter diskussion av forslaget fran Nya Zeeland om att 
slopa radioreglementets obi igatoriska krav pAtelegrafi- 
kunskaper inom amatOrradio, drogs slutsatsen att denna 
fraga bOr tas med pa agendan for en kommande konfe

rens. I detta sammanhang blev det Overenskommet att 
arbetsgruppen WG-Plen skulle inbjudas att OvervAga 
detta med inriktningen att inkludera en lAmplig punkt 
i den prelimin Ara agendan for WRC-99.

Det hela kom upp pa arbetsgruppens dagordning lite 
ovAntat, genom ett tillAgg nAr dagens mote bOrjade, 
och denna fraga var OverstOkad pa nagra minuter. 
Nagra detaljer kan darfor ha missats i mina anteck- 
ningar.

Anledningen till att det kom upp just denna dag kan 
ju ha varit att samma kvAll skulle IARU ha en mottag- 
ning for delegationschefer och en del andra viktiga 
personer, samt givetvis de amatOrer som deltar i kon
ferensen.

Sigge/SM5KUX

Nya Zeelandforesldr:

Slopa kravet pa 
telegrafi
Det ursprungliga forslaget till ITU-konfe
rensen WRC-95 fran Nya Zeeland inneholl 
ett tryckfel som gav upphov till oklarheter 
och under konferensen distribuerades fol
jande korrigerade dokument (bearbetad 
oversdttning):
Nya Zeeland
Ta bort 2735 BchAll 2736

Resonemang for forslaget frAn Nya Zeeland att 
slopa 2735.

1 Den nuvarande regeln
Den nuvarande regeln innebAr i praktiken ett krav pA 
fordigheter i morse for ti llgAng till frekvensband under 
30 MHz som Ar tilldelade amatOrradio. Medan den 
nuvarande Iydelsen baseras pA att alia amatOrradio- 
Iicenser kraver morse, finns det ett undantag for frek
venser Over 30 MHz som tillAmpas generellt. Alla 
andra krav for licens Ar varje administrations ensak 
enligt 2736.

2 Anvandning av morse inte obligatoriskt
Medan den nuvarande regeln (2735) krAver fArdighet 
i morse, finns ingen hastighet specificerad eller krav pA 
att anvAnda morse. All anvAndning av morse sker efter 
amatOrens eget val. Det kan forvAntas att anvAnd- 
ningen av morse kommer att fortsAtta i framtiden och 
det finns ingen grund for att anvAndningen av morse 
skulle minska utan 2735.

3 Regeln tjanar inget syfte idag
AmatOrradio idag anvAnder ett stort antal olika tekni- 
ker for kommunikation, inklusive packet radio och 
liknande. Morse Ar inte lAngre framstAende eller domi- 
nerande. medan utnyttjande av morse for kommunika
tion under besvArliga forhAllanden (ref. ex-CCIR Rep
ort 1154) inte ifrAgasAttes, sA skapas inga fordelar for 
morse i givna situationer genom ITU Radioreglemente!

4 Reciprokoch gemensam licensiering inte 
aventyrad
Administrationer som har reciproka licensOverens- 
kommelser kan fortfarande gOra sAdana Overenskom- 
melser och inkludera morse i sAdana Overenskommel- 
ser precis som de nu inkluderar alia andra krav for 
licens. 2736 ger tillrAckliga mOjligheter for adminis
trationer att inkludera morse som ett krav for licens om 
de sA Onskar. Nya Zeeland, som ett av de forsta 
lAndema att ansluta sig till CEPT-Overenskommelsen, 
vill inte Aventyra denna Overenskommelse eller att 
forslaget att slopa 2735 skulle Aventyra denna eller 
andra Overenskommelser. De skulle fortsAtta att exis- 
tera i framtiden enligt exakt samma regler som idag.

Det finns en framtida mOjlighet till gemensam licen
siering for amatOrer, mOjligen genom en framtida 
modifiering av Radioreglementet. Emellertid, det finns 
inga klara forslag, och definitivt inget vid denna kon
ferens. I vilket fall som heist, detta Ar en annan frAga An 
behovet av krav pA morse som ett villkor for licens 
(nationellt eller i en gemensam licens).

4 QTC Nr 12 1995



Information fran styrelsen —

Forslagsslcdlare: r L; <
SM5AHK ('urt Israclsson

Foto: UlfHallne HI

FRO-medalj till Ulla Ekblom och Lennart Wiberg
SM5KUX/Sigge Skarsfjiill:
Vid WRC-95presentercule IARU detta 
bidrag (fri oversattning):

IARU - Internationella
Amatdrradiounionen

Tillvaratar 
intressenfor 
amatorradio i
125 lander

IARU dr den internationella 
federation av nationella 
amatorradiofdreningar som tar 
tillvara intressena for amator- och 
amatorsatellittjansterna i mer an 
125 lander. IARUgrundades i 
Paris 1925 och har deltagit i 
arbetet inom ITU sedan de 
tidigaste dagarna av 
radiokommunikation.
IARU Council (rAdet), mdttes i Singapore i September 
1994, och antog dA enhalligt en resolution om IARU 
policy betraffande det internationella Radioreglementet 
nar det galler morsekoden.

De operativa delama av den resolutionen sager att 
IARU Council:

beslutar att varken fbresia eller stodja nAgon andring 
till Radioreglementet betraffande morse, och

inbjuder medlemsforeningama att Overvaga amnet 
vid framtida regionala konferenser och genom dessa 
vidarebefordra sina uppfattningar till IARU Council.

IARU bestammer sin policy genom en treArig cykel av 
regionala konferenser. Detbliren amaforradiokonferens
1 Region 1 i Tel-Aviv 1996, i Region 3 i Beijing 1997 
och i Region 2 i Venezuela 1998.

2 Atgarder som WRC-95 bor vidta
Denna konferens ombedes i agendan att Overvaga 
rapporten fran den frivilligagruppen av experter (VGE) 
betraffande forenkling av radioreglementet. Under 
den flerariga process av Oversyn som agt rum, har en 
mAngfald av fbrslag behandlats. VGE Oversyn ledde 
till slutsatsen att Artikel 32 som galler amatOr- 
radiotjansen och amatOrsatellittjansten skulle behAllas 
med undantag for mindre sprAkliga andringar for att

vissa referenser ska anpassas till Konstitutionen.
IARU uppmanar konferensen att anta forslaget till 

artikel S25 (gamla Artikel 32) generellt och speciellt 
att behAlla RR 2735 vilket rekommenderats av VGE. 
Det finns ett forslag att stryka RR 2735 som behandlats 
av VGE och inte antagits och inte heller finns med i 
rapporten frAn VGE.

PA uppdrag av vSrldens amatdrradioforeningar begSr 
vi att RR 2735 inte Andras forrAn en andring begares av 
amatOrerna sjalva. IARU stOdjer rapporten fran VGE 
betraffande Artikel 32 (S25).

3 Anledningar till behAllande av kravet pA morse 
CCIR rapport 1154 (1990) som togs fram med anled- 
ning av Question 48/8 innehailer i bilaga 2:

1.1.1 Morsetelegrafi (sandningsklass Al A) har fAtt sin 
popularitet genom effektivitet under forhailanden med 
lag effekt, svaga signaler, eller stOmingar vid Overfo- 
ringen; dess inbyggda formAga att Overbrygga sprAk- 
barriarer mellan operatdrer som inte talar samma sprAk; 
och dess smaibandiga karaktar, som till Ater ett stort 
antal stationer i ett hart belastat frekvensband.

Denna rapport ar atergiven pa sidan 102 av det 
Utdrag ur ITU texter som beror amatorradio, pu- 
blicerat i juli 1995 av ITU radiokommunikationsbyra 
i samarbete med IARU.

IARU genomforde sjalvt en studie genom en grupp 
av experter under 1993-1994 (IARU CW ad hoc 
kommitte) som erkande framstegen inom 
kommunikationsteknologi men som, trots detta, kom 
till slutsatsen att morse fortfarande ar ett viktigt verk- 
tyg for kommunikation mellan personer med olika 
sprak. Det kanns speciellt viktigt med tanke pa den 
enkla utrustning som kan vara ett villkor for att kunna 
utOva amatorradio i utvecklingslander. Amatorradio 
utgOr en vardefull mOjlighet att till lag kostnad for- 
medla tekniska kunskaper och for personlig utveck- 
ling, vilket kan vara vardefullt i utvecklingslander.

4 MAste kravet finnas i radioreglementet?
Det havdas ibland att medan morse kan vara viktigt och 
anvandbart for kommunikation, sA ar kraven enligt RR 
2735 inte tilIrackligt viktiga for att ingA i en intematio- 
nell Overenskommelse.

IARU tror inte att denna syn ar korrekt, mot bakgrund 
av trenden till harmonisering av villkoren for licenser. 
IARU ar medvetet om det viktiga bidrag till globalt 
accepterande av licenser som utgOres av arbete inom 
CEPT, genom Rekommendation TR/61-01 och aven 
CEPT rekommendation TR/61-02 for harmoniserade 
certifikat.

IARU noterarocksAdetnyainitiativetav Organization 
of American States (OAS) i juni 1995, som antog en 
procedur for ett intemationellt amatOrradiotillstAnd 
(IARP) for anvandning i Amerika.

Dessa stravanden ar beroende av att de tekniska och 
operativa kunskaper som kravs i en amatOrradiolicens 
har en gemensam minimistandard genom de kunska
per och fordigheter inom radioomrAdet som Radio
reglementet foreskriver.

5 Slutsats
Av de skal som redovisas i detta dokument, begar 
IARU respektfullt att
Radioreglementets 2735 inte iindras.

FRO-medah
Ulla Ekblom vid SSA kansli har 

tilldelats FRO-medalj. Bl a darfor att 
hon pa ett positivt satt skoter den 

medlemsservice som ocksa FRO SL- 
stationer far ta del av.

SM7KHF/Lennart Wiberg har 
tilldelats FRO- medalj darfor att han pa 

ett foredomligt satt, arbetat som SSA 
kontaktman med FRO i amatorradio- 

fragor. Han har ocksa mycket engage
rat arbetat for att ungdomar ska bli 

intrresserade av radio.

Borttagandet av 2735 ger flexibilitet for varje admi
nistration att gOra Overenskommelser om gemensamma 
eller reciproka villkor.

5 RR 2735 har varit foremAI for gradvis forand- 
ring

2735 har andrats gradvis med Aren, allt med inrikt- 
ningen att minska kravet pA morse. Det ursprungliga 
morsekravet gallde for amatOrernas anvandning av 
frekvenser under 1000 MHz, sedan till under 144 
MHz. Vid WARC-79 ledde USA:s forslag om att gOra 
2735 ’’frivillig”,till en ytterligaresankning av frekvens- 
gransen frAn 144 MHz till den nuvarande 30 MHz. Det 
kan nu anses lampligt att helt ta bort regeln.

6 Slopande Ar i (jverensstammelse med VGE-rap- 
porten
VGE diskuterade inte RR 2735 mot bakgrund av att en 
del amatOrer vill behAlla den och andra stOdjer ett 
slopande. VGE Overlat pA administrationema att lagga 
forslag efter vad de ansAg lampligt.

VGE konstaterade att Radioreglementet borde, efter 
forenkling, bara innehAlla material som rorde medlem- 
mamas (administrationernas} rattigheter och sky Id ig- 
heter. 2735 ar inte relaterad till sAdana rattigheter och 
begransar helt enkelt administrationernas valmOjlig- 
heter.

7 Inte lamplig for ett intemationellt avtal
Villkor for licens ar normalt en frAga for administratio- 
ner att avgdra. De ar darfor inte lampliga for ett 
intemationellt avtal. Om en administrations klara rat
tigheter ska begransas av en intemationell Overens- 
kommelse, som Radioreglementet, bOr det finnas klara 
motiv och vasentliga fordelar genom en sAdan be- 
gransning. Det finns fA argument, eller fordelar, for ett 
behAllande av 2735 och, i Overensstammelse med 
forenklingen av Radioreglementet, oOr den nu slopas.

Sammanfattning
FOrslaget handlar inte om anvandningen, eller beho- 
vet, av morse. Nya Zeeland sfoder amatOremas an
vandning av morse enligt deras OnskemAI. FOrslaget 
handlar om huruvida kravet pA morse ska vara en del 
av ett intemationellt avtal mellan regeringar. Nya 
Zeelands administration kan inte finna nAgra starka 
skal for att behAlla kravet pA nivAn av ett intemationellt 
avtal och anser att frAgan bOr OverlAtas till nationella 
administrationer att avgOra. Foljaktligen foreslAs slo
pande av 2735.

Overs, anmarkning: VGE dr den grupp av experter 
som i flera dr arbetat med en over syn av innehallet i 
ITU Radioreglemente och presenterat sin slutrapport 
for behandling vid WRC-95. Andamalet har bland 
annat varit att undvika upprepningar pa olika stallen 
och att ha standardiserad utformning av vissa texter, 
samt slopande av sadant som inte langre behovs i 
Radioreglementet.

Oversatt och kommenterat
av Sigge/SM5KUX

Kandidat till posten som utrikessekreterare

Som ffamgAtt av valberedningens forslag kandiderar jag 
(SM5KUX) till posten som utrikessekreterare. Givetvis 
med forbehAllet att nuvarande (SM0SMK) valjs till ny 
ordforande och att det da blir aktuellt med ett fyllnadsval. 

Genom mitt jobb pa Luftfartsverket, huvudsakligen med 
frekvensplanering och bestammelser for olika radiosystem, 
har jag redan mycket internationella kontakter och ar van 
vid besvarliga texter och diplomatiska harklyverier inom 
olika internationella arbetsgrupper och vid konferenser. 
Jag deltar ocksA i en del moten inom ITU och traffar da 
bland annat folk frAn IARU ledning. Det ligger dA nAra till 
hands att agna sig At liknande uppgifter aven inom SSA. 
Som DL5 under snart tre Ar (detta Ar aven som DL- 
representant i VU) har jag redan blivit val bekant med 
styrelsens verksamhet.

Utover sekreterarens kontakter med IARU och olika 
lander, omfattar utrikessektionen tvA funktioner som kan- 
ske inte syns sA ofta men har stor betydelse for en del, dels 
reciprokfunktionAren som hjAlper till sA att vi kan kora 
radio Aven nAr vi Aker utomlands, dels IARU Monitoring 
Service som ser till att inkrAktare pA vAra frekvensband 
rapporteras till myndighetema. BAda omrAdena behover 
stod och kanske engagemang frAn flera.
Detta var en kort presentation, i ovrigt hAnvisas till ledaren

i QTC 10/95 och rapporten frAn WRC-95 i detta nummer, 
som exempel pA synpunkter och erfarenheter.

Sigge Skarsjjdll, SM5KUX
<__________________ _______________________________ J
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Varldsmdsterskap - eller

Sista helgen i Oktober gick CQ World Wide DX Contest - 
en test som varar i 48 timmar. Borjar i USA pa fredag och 
slutar i Japan pa mandag. Bland de som fanns med i 
denna contest var SM3CER/Janne SSA:s testledare, med 
mera, som korde med signalen SI3GM. Har ses han i full 
aktion med SM3DMP/Thomas station.
Utrustningen utgors bl a av Kenwood TS950, en laptop- 
dator med CT-testprogram. Pa skarmen uppe pa vaggen 
bevakas DX-clustret via SK3AH-6.

Foto: SM3DMP/Thomas Rylander, Nyland

Svar till insandare av SMOJHF/Henryk 
Betr. Varldsmdsterskap - eller?

Rare Henryk!
Jag tycker att Du behandlar CQ orattvist. 
Det finns en anledning till att CQ WW ar S& 
populart och det ar inte tidningen som har 
avgjort det utan vi sjalva, amatorerna. Jag 
sjalv har inte n^gra problem med dem, och 
jag tycker dessutom att det viktigaste av 
allt ar val inte sjalva diplomet utan att 
resultatet publiceras. Diplomet kan man 
gott vara utan, men inte sjalva resultatet, 
eftersom det ar sjalva motom till tavlandet. 

SAC representerar Skandinavien i tav- 
lingssammanhang. Representantskapet 
hanteras daligt av alia forutom OH. Aktivi- 
teten pa banden fran SM, LA och OZ ar 
skrammande lag. Det tycker jag ar synd, 
for Skandinavien har tidigare betraktats 
med respekt pa banden, nu talas det bara 
om ’’finnama”. Som svensk tycker jag det 
ar synd och skulle bli glad for en uppryck- 
ning.

Jag maste ocksa saga att sjalva formen for 
hur SAC skots, inte ar bra. Jag skriver detta

1 november och jag har annu inte sett eller 
hort nagot fran SAC-94!

Boendes i ett s& kallat ”manana-land” 
blev jag storligen forvanad nar jag en vecka 
efter sista-datumet for loggarna fick ett 
brev med texten: ’’Broder, i CNCW-95 
(Spaniens storsta nationella test) har Du 
erhallit foljande poang”; darefter foljde en 
forteckning over respektive band med po
ang respektive multiplikatorer. Foredom- 
ligt!

Vi m&ste vama mer om v&rt rykte pa 
banden sa att vi inte blir ’’franakta”.
Andy’s inlagg om en ’’skola” for con- 

tester’s tycker jag ar bra, det viktigaste ar ju 
att intresset for denna del av hobbyn inte 
dor ut, for d& har vi snart bara en liten klick 
’’superstationer” som kor tavlingarna, och 
det vill vi inte vara med om. Men d& m^ste 
vi borja fr&n borjan liksom i alia plant- 
skolor, vare sig det ar med datorer eller 
inte. Det viktigaste ar inte att debatten fors 
i medlemstidskriften QTC, utan att nagot 
gors. 73 - vi hors pa banden!

EA8CN/Andy
Los Realejos, Tenerife, Spanien

Contest
Tavlingsnytt kortv£g

SMOTTV/Andy - Andrei Dulski
Ullerudsbacken 63, 123 73 FARSTA 
Tel: 08-94 25 51

Ska HF contesting fungera sa 
maste reglerna lydas blint. 
Speciellt darfor att contests dr 
en tdvlingsform utan ndgon 
direkt overvakning av domare 
eller tdvlingsledning

Regler och Hiinsyn
Foregaende manad gick en av arets storsta 
contests av stapeln. Du vet nog vilken jag 
syftar pa - CQWW - SSB, som belagrade 
banden under hela 48 timmar. Stor aktivitet 
och engagemang ar alltid positivt.

Men man far inte glomma bort de regler 
som ar ti 11 for al las trivsel pa banden och som 
ska medfora en viss rattvisa gentemot de 
medtavlande.

For att vara 1 ite mer exakt ar det bandgranser 
for contests som tycks ignoreras helt. Regler 
ar regler. Det kan t.ex. sta att: contest trafik far 
endast fbrekomma i enighet med IARU Re
gion- 1 bandplan, eller att ingen contest trafik 
far fbrekomma mellan 14.100 och 14.125 
resp 14.300 och 14.350, och det ar sjalvkart 
att SSB trafik UNDER INGA OMSTAN- 
DIGHETER far fbrekomma pa bandets CW 
del. Under senaste CQWW SSB kunde flera 
stationer horas ropa CQ CONTEST sa lagt 
som pa 7.022 Me. Detta ar INTEacceptabelt! 
Jag horde som tur var inga SM stationer ropa 
och det ar jag glad over, men glom inte att det 
ar lika skarnligt att svara pa en annan stations 
CQ call som att ropa sjalv. Det far helt enkelt 
inte fbrekomma SSB modulerade signaler pa 
ett bands CW-del.

Om den for contesten upplatna bandet t.ex. 
14.125-14.300 ar fullt av signaler och om 
man inte hittar en ledig frekvens att ropa pa sa 
far man helt enkelt vanta eller leta efter en 
ledig frekvens tills man hittar en. Att satta sig 
pa 14.305 och ropa kan da vara frestande, 
men ska HF contesting fungera sa m^ste 
reglerna lydas blint. Detta speciellt da contests 
ar en tavlingsform utan nagon som heist 
direkt overvakning av domare eller tavlings- 
ledning.

Det ar upp till oss contesters att se till att vi 
foljer reglerna. Och framfor allt respekterar 
andra hams ratt till lediga och contestfria 
frekvenser for ragchewing och DX-ing. Detta 
aven under contest-helger.

73 de SMOTTV/Andy

onskar alia glada con testers en 
riktig C^od 3ul och ett riktigt 6^ott AJytt | 
yAr med manga goda contest resultat!

73 de. ^A4OT~r\7/jAnc/y
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18. SM5MLE
19. SM6CLU
20. SMOOY 
21.SM2UBG
22. SM5AZS
23. SM3GUE
24. SK4EA
25. SM4CTI
26. SM3PXA
27. SM6UMO
28. SMOBDS

52
51
42 
36
30 27/3 
25 15/10
24 24/0
21 21/0
18 14/4
15 15/0
10 7/3

KLASS 2 (QRP)
1.SL7ZXJ 75 56/19 
2. SM3CBR 56 51/5
. SM5IMO

4. SM6FPC
5. SM6SLC

56 49/7
26 21/5
30 30/0

102
94
83
71
60
50
47
39
35
27
20

148
111
111

51
49

Plac.-Call-QSO-QSO 3.5/7- Poang)
KLASS 1
1.SM3BDZ 99 58/41 197
2. SM7DUZ 95 50/45 186
3. SK3IK 93 58/35 181
4. SM3CER 88 56/32 176
5. SM6VAO/6 99 56/43 175
6. SM6BSK 84 55/29 166
7. SM5BVF 81 56/25 159
8. SMOXG 80 55/25 158
9. SM3DTR 80 52/28 157
10. SM5ALJ 80 55/25 150
11.SM7ATL 75 51/24 142
12. SMONHE 75 60/15 141
13. SM5AHD/5 68 47/21 132
14. SM7CFR 66 47/19 128
15. SM5DYC 58 57/1 111
16. SMOTHU 54 46/8 103
17. SM6UQJ 53 47/6 103

5200
4564
4038
3330
3114
2520
1628
1496
1240
1106
900
850
182

De call som stir med kraftigare stil (dr diplom, dessutom Mr segrarna i Klass 1 
en plakett.

Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

Totalt deltog 39 stationer i 1994 Ars Jultest.

OperatOrer: SK0TH: SMOKY, SK3IK: SM3DMP, SK4EA: SM4EPR, SL7ZXJ: 
SM7HNF.

Checkloggar: SKOTH (76 QSO) - SMODJZ (31 QSO) - SM3CVM (95 QSO) - 
SM7CZC (12 QSO).

Ej insanda loggar: SMI IRS (2) - SM7/T95LBA (1).
(Siffrorna inom parentes anger hur rrMnga QSO resp. logg minst innehiller. 
Naturligtvis har dd ingen av de tvi stationerna fOrekommit i minst 5 loggar. sA 
darfOr har QSO med dessa stationer fOrorsakat tullt poangavdrag).

KLUBBTAVLINGEN SSB 
Adalens Sandareamatdrer 
Sundsvalls Radioamatdrer 
Botkyrka Radioamatdrer 
Fagersta Amatdrradioklubb 
Vastra Blekinge SA 
SVARK 
Hisinaens Radio Klubb 
Pejl Radioklubb 
Vasterdalarnas Amatdrradioklub 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Gotlands Radioklubb 
Kronobergs Sandareamatdrer 
Westra Gestrike Sandaramatdrer 

KLUBBTAVLINGEN CW 
Adalens Sandareamatdrer 
Botkyrka Radioamatdrer 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Sundsvalls Radioamatdrer 
SVARK 
Fagersta Amatdrradioklubb 
Norrkdpings Radioklubb 
Boris Radioamatdrer 
Gavle Kortvigsamatdrer 
Umed Radioamatdrer 
Pejl Radioklubb 
Malardalens Radioamatdrer 
Kalmar Radio Am.Sallskap 
Hisingens Radio Klubb 
RK vid Ericsson Radio SAB

JULTEST 1994
Resultat

World Radio Team Championship ar en 
vecko-lang tavling, som gar vart fjarde 
ar, ungefar som ett radio OS. Den gar ut 
pa att tva-manna lag fran he la varlden 
samlas i San Francisco, Californien, for 
att delta i 1996 ars IARU HF contest. 

Lagen kommer att fa kora max 100 
watt och ha motsvarande QTH, rig och 
antenner. Meningen ar att den enda 
faktor som ska avgora contest-resultaten 
ar operatdremas skicklighet.

Totalt kommer 52 lag att kampa for 
World Radio Champion titeln. 
SSA har fatt aran att skicka ett sadant 
lag och det ar nu brattom att utse 
lagledaren.

Senast den 15 dec 95 ska tavlings- 
kommitten ha lagledarens personliga 
data. Lagledaren har darefter en manad 
pa sig att utse en assistent.

Resan till och fran San Francisco star 
deltagama sjalva for. Det man far pa 
plats ar husrum, mat och radioutrust- 
ning.

Lagledaren ska vara en van contester 
som har bevisat sin kompetens i stora 
contests.

Om du kan forest nagon som du 
tycker ar lamplig, kontakta
SM3CER/Jan-Eric, tfn. 060 - 56 88 73.

Dags for WRTC-96!

Sponsor
Manads
Testen

SM4BNZ/Rolf
Arvids son

Resultat SARTG WW
RTTY Contest 1995

)heck loqqs
SM0TGGZ4 QSO 73 de SM4CMG/BO

Call Final QSO Pts
SM§FUcf' A*1 banc*s

756280 453 5180
SM4DHF 587195 386 4415
SM4GVR 117950 159 1685
SM5EIT 99760 147 1720
SM4AAY 61920 127 1290
SM4CMG 5700 30 300
SM0AGD 4845 22 255
14 MHz
SM4AAY 37800 106 1080
Club Competition
OSA, Orebro SA 832055
Fagersta ARK 61920
Lindesberg RK 5700
Sundsvalls RA 4845

73 de SMOTTV/Andy

Om ingen lagledare utses fore den 15 
dec 1995 kommer Sverige att forlora sin 
plats.

Contest

Insdndare

Helg-test pa kortvag 
Helg-pest for andra!

Slutet av oktober. CQWW SSB. Konditio- 
nema i mitt tycke ganska bra. Jag har DX- 
clustret pa narjag sitter vid radion och ser en 
massa signaler hoppa upp pa skarmen. De 
fiesta har jag sett tidigare, men manga ar nya.

Vid dessa stora tester ar det en massa special
signaler i luften. Var egen - SI0GM med olika 
distrikts siffror ocksa igang. Jag blir makta 
imponerad nar en VP9-station dundrar in 
med 59+/20 eller nar en V8- station kommer 
in med 59. Vadkordommed-stackat, 1 kW? 
Mojligen i drivsteget? Storst, vackrast och 
bast kor mest.

Men manga deltagare ljuger uppenbarligen 
om motstationens signal-rapport. Alla ar 5/9, 
aven om man maste fraga om fl era ganger! 
Problemet ar dataloggning (arlig rapport = 
extra knapptryckningar.)

Som vanligt trangt pa bandet - alia eldar pa 
med sitt CQCQ contest i ett helt dygn. Hur 
orkar man sitta singel i 24 timmar och ropa 
CQCQ?

SSB pa CW-delen
Eftersom det ar SSB-contest sa rattar jag ner 
pa CW-delen for att kolla om det ar lugnt? Jag 
lyssnar pa CW-delen pa ca 7.020 kHz. Dar ar 
det full fart pa gapandet. Jag vrider ratten mer 
at vanster for att komma till 7.015 kHz. Har 
gapar man fortfarande. Ytterligare nedat i 
frekvens. Dar finns fortfarande SSB-gubbar 
som ropar CQ CQ contest.
Jag trodde att det hade blivit knas pa min 

VFO och att riggens frekvens-skala inte 
stamde. Tog fram min frekvensraknare. Jo, 
al It stamde! Utom att det var folk som korde 
SSB pa CW-delen!
Tva SM-stationer i roran pa CW-delen korde 

SSB. Det var ocksa nagon som mycket riktigt 
papekade olampligheten pa clustret och hop- 
pades att det inte skulle finnas nagra SM- 
stationer som korde SSB pa40-metersbandets 
CW-del.

De amatdrer som inte vill kora contest, men 
and& vill kora radio har inte en chans att vara 
nagon stans - inte ens pa CW-delen nar det 
pagar en SSB contest!

Det forvanar mig att man, nar man genom- 
for en contest, inte ger deltagama ett visst 
ffekvens-omrade inom vilket de far kora. Att 
kora utanfor skulle automatiskt innebara att 
man blir diskad! Jag har tidigare vadjat om att 
det ar viktigt att vi halier oss till IARU:s 
bandplan - oberoende om det ar pa VHF- eller 
HF-banden, CW, packet, SSB eller SSTV 
etc.

Om jag vill koppla av med min hobby 
under lordag/sondag ska jag inte behova bli 
bortkord fran rad ion darfbr att det pagar en 
test. Jag ska ocks& fa plats! Jag vill kunna 
genomfora ett litet QSO med nagon, nagon- 
stans i varlden, utan att andra stationer ska bli 
forgrymmade pa att jag tar upp plats i etem 
genom att ropa: ’’CQCQ - not in the contest. 
CQ CQ not in the contest.”

73 SMOOGX/Kjell

M A
RESULTAT
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NN A D S T E s
MT10CW 95
1.SM3CER Y409 21/23 88 25 2200 1000
2.SK3IK Y201 15/23 76 20 1520 691
3.SM2KAL BD401 16/18 68 21 1428 649
.SM3DTR Y0211 14/20 68 21 1428 649
5.SM7SMS F1120 15/18 66 21 1386 630
6.SM6NM N311 18/17 70 19 1330 605
7.SM5ALJ U201 15/18 64 20 1280 582
8.SM6CZU P0304 10/19 58 18 1044 475
.SM5AZS E0729 9/20 58 18 1044 475
10.SM5AHD B2403 11/16 54 19 1026 466
11.SM2UJW AC1501 13/13 50 18 900 409
12.SM0HEP A127 9/19 56 16 896 407
13.SM3CBR X307 7/20 54 16 864 393
14.SM3FVW Y0209 9/19 54 15 810 368
15.SM2UBG AC809 7/18 46 16 736 335
16.SM0DZH B705 10/14 48 15 720 327
17.SM3LNU Y0211 11/12 46 15 690 314
18.SM0XG A0110 6/15 42 15 630 286
19.SL6ZK 00220 9/17 48 13 624 284
.SM7ATL H0517 9/15 48 13 624 284
.SM3VAC Y201 11/13 48 13 624 284
22.SMOOY B1301 5/12 34 12 408 185
23.SM0THU B1512 2/13 30 12 360 164
24.SM5DQ Bl 504 3/12 30 9 270 123
25.SM5KQS D0501 3/9 24 9 216 98
26.SM0ATE Bl 201 0/3 6 3 18 8

SMOATE, SMOTHU, SM5DQ 4 SM5KQS kdrde QRP. SM3AF sande in checklogg. 
Totalt deltog 27 stationer i testen.

MT 10 SSB 95
1.SM7SMS Fl 120 22/23 90 28 2520 1000
2.SM5ALJ U0201 20/23 86 27 2322 921
3.SM3AF Y0403 17/24 82 28 2296 911
4.SM3CER Y0409 19/23 84 27 2268 900
5.SK3IK Y0201 20/23 84 26 2184 867
6.SM3DTR Y0211 18/22 80 26 2080 825
7.SM7HSP K0105 21/21 82 25 2050 813
8.SM5AHD B2403 14/23 74 23 1702 675
9.SL6ZK 00220 20/17 74 22 1628 646
10.SM4BTF SI 402 17/20 74 21 1554 617
11.SM0DZH B0705 12/22 68 22 1496 594
12.SM0HEP A0127 13/20 66 22 1452 576
13.SM4TIY W0802 14/18 62 20 1240 492
14.SM5KQS D0501 12/18 60 20 1200 476
15.SM7FFI K0101 13/15 56 19 1064 422
16.SM5AAY W1202 5/23 56 18 1008 400
17.SM6WT/6 N0311 10/19 58 17 986 391
18.SM3FBM Y0203 10/17 52 18 936 371
19.SM1CIO B2304 20/5 50 18 900 357
20.SM0XG B0305 9/17 52 17 884 351
21.SM7ABL G0730 10/15 50 17 850 337
22.SM2KAL BD401 9/14 46 15 690 274
23.SM2UJW AC 1501 7/9 32 13 416 165
24.SM3CBR X0307 0/13 26 7 182 72

SM5KQS kdrde QRP. SL5ZZ0 sande in checklogg. Totalt deltog 25 stationer i
testen (+ 1 station som ej sant in logg samt ej dterfunnits i minst 5 loggar) 

______________________________ y

KLUBBTAVLINGEN

Contest Kalendern
Tester planlagda i DECEMBER 1995 
DATUM TID (UTC) NAMN
02-03 2200-1600 ARRL 160 Meter Contest 
09 2100-0100 TARA RTTY Contest, RTTY
09-10 0000-2400 ARRL 10 Meter Contest
17 1400-1500 SSA MSnadstest, SSB
17 1515-1615 SSA MSnadstest, CW
25 0700-1000 SSA Jultest Pass 1, CW
26 0700-1000 SSA Jultest Pass 2, CW

Tester planlagda i JANUARI 1996 
DATUM TID (UTC) NAMN
1 0800-1100 SARTG New Year, RTTY
1 0900-1200 Happy New Year, CW
06-07 1200-1200 Hunting Lions in the Air, CW 
06-07 1300-1500 NRAU-contest, CW/SSB ( 4 pass ) 
06-07 1800-2400 ARRL RTTY Roundup 
07 0700-1900 YL OM Winter Contest, CW
14-15 1200-1200 Hunting Lions in the Air, SSB
14-15 2200-2200 HA DX Contest, CW
14-15 2100-0500 UB Int. Teen-Age, CW/SSB
15 1400-1500 SSA MSnadstest, CW
15 1515-1615 SSA M^nadstest, SSB
27-28 2200-1600 CQ WW 160 Meter Contest, CW
27-28 1300-1300 Belgium Amateurs Contest, SSB
27-28 0000-0000 REF French Contest, CW 
\/
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Amatorradio

SM7GVF Kjell Jarl, Sommarvagen 9 A,
352 37 Vaxjd. Tel /Fax 0470-291 60 
Packet: sm7gvf@sm7gvf.g.swe.eu 
e-post: kjell.jarl@telub.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough, Box 130 15, 
600 13 Norrkoping, Tel 011-18 77 88

Jas ar ny som ’’Vice trafik
sekreterare VHF med ansvarfor 
repeaterfragor” som det kanske 
hctcr,
Signal SM7HCJ, ex SM6-5885, 

SM6HCJ, Namn Olle Wiman, 
QTH ostmetropolen Aseda, upp- 
viixt i Lilia Eilet 25 km. soder om 
Trollhattan.
Jag ar radioamator sedan -75, som amator skolad 
i vad som da var TVSA (SK.6DW) under -AK.Y, 
-JY, -ZE, -BZE med flera.

Jag hoppas att jag kan gora en insats for ”det 
allmanna basta” inom SSA!

Det ar SSA:s uppfattning att repeateramas frek- 
venser ska koordineras. Detta huvudsakligen for 
att undvika den kaotiska situation som annars latt 
kan uppsta, med flera repeatrar med overlappande 
tackningsomraden.

Det tolkning PTS gor av radioreglementet ar att 
repeaterstationer skall identifieras separat, vilket 
i sin tur betyder att repeaterstationer aven fortsatt- 
ningsvis skall ha speciellt tillstand.

Vad jag tycker ar vart att notera, ar att 
PTS:tolkning inte harror sig fran PTSF 1994:5, 
utan fran radioreglementet.
Tillst^ndsgivningen for repeaterstationer fung- 

erar annars som forut, PTS ar tillstandsgivande 
myndighet, och SSA fungerar som remissinstans. 
Som information kan namnas, att de enda uppgif- 
ter som kravs vid ansokan ar repeatems geogra- 
fiska POSITION och FREKVENS samt AN- 
SVARIGA for repeatem. Det tidigare anvanda 
ansokningsformularet kan givetvis aven anvan- 
das fortsattningsvis, men alia andra uppgifter 
maste betraktas som ”frivilliga”.

Vad betraffar den standardiserade tonoppningen 
1750 Hz, anser jag denna i vissa fall maste kom- 
pletteras, eller till och med ersattas av n^gon 
annan form av oppningsforfarande, ex vis CTSS 
(subton) eller DTMF. Om vi skall infbra detta 
kanske det bdr koordineras, sa att man inte far 
konflikter mellan narliggande repeatrar. SSA 
borde kunna handha denna koordinering, s& att 
framtida konflikter undviks.

Eftersom koordineringen med nodvandighet 
blir frivillig, skulle jag garna vilja ha reaktioner 
fran repeateragama pa detta.

Jag skulle vilja fasta uppmarksamheten pa 
korsbandstrafik, och den mojlighet som vissa 
transcei vrar har att kora som ’’korsbandsrepeatrar”. 
Detta kan mycket latt utvecklas till att bli mycket 
otrevligt, speciellt om m&nga kor pa detta satt 
samtidigt. Man vet ju inte vad som hander pa den 
frekvens man inte lyssnar p&, man tar upp valdigt 
mycket spektrum- mitt rad blir darfor: Undvik 
denna typ av trafik och respektera bandplanerna! 

Lat mig ocksS mana till viss forsiktighet vad 
galler lankar mellan t ex. utbrutna sandare 
och repeatermottagare, tills dess statusen for sA- 
dana installationer klarlagts.

Jag kan vara sv&r att na pa telefon, sa det kan 
vara en god ide att skriva till mig (Post = 
Vaktarv. 20, 36070 ASEDA,
E- mail = k.o.wiman@telub.se eller 
Packet=SM7HCJ@SK7QJ.G.SWE.EU), om 
n^gon skulle vilja ha tag i mig...
Skriv garna telefonnr under dagtid + lamplig tid 
att ringa, s& kan jag kontakta!

73 es ”Let:s be careful out there ” Olle

Vagutbredning via 
troposfaren, del 4

Forra gangen beskrev vi refraktionsindex och 
villkoret for att vi skulle fa superrefraktion. Vi 
kunde konstatera att vi behovde stora andringar 
i dN/m. Detta intraffar nar temperaturen stiger 
i stallet for faller och att mangden vattenanga 
samtidigt avtar med okande hojd. Detta feno
men kallas temperaturinversion.

Temperaturinversioner
En temperaturinversion existerar i troposfaren 
nar temperaturen stiger med okande hojd. Detta 
kallas for en inversion p g a detta ar det motsatta 
forhallande for temperaturens normala bete- 
ende med stigande hojd i den lagre delen av 
atmosfaren. Normalt faller temperaturen med 
6.5 deg/km och vattenangan matt som dagg- 
punkten avtar med 5.5 deg/km. En inversion 
har en bestamd tjocklek inom vilken tempera
turen stiger. I manga naturliga inversioner fal
ler ocksa innehallet av vattenanga i luften inom 
inversionsomradet. Populart kan man saga att 
de inversion som ger bra ’’konditioner” kan ses 
som ett lager av varm, torr luff som ligger over 
ett lager med kallare, men fuktig luff.

Fastan villkoret for superrefraktion ar upp- 
fyllt, dvs dN/m ar storre an 0.157, reflekteras 
inte alia frekvenser lika mycket.

Vi har inte tillgang till matdata fran tropo
sfaren, men det ar anda mojligt att forutsaga 
mojlighetema till tropo-konds och forekom- 
sten av temperaturinversioner och deras geo- 
grafiska placering och begransningar genom 
att studera vaderkartor sasom vi ser dom hos 
Pohlman i Rapport eller de som finns i dagstid- 
ningama.

Vi kanner till ett antal fysikaliska fenomen 
som skapar temperaturinversioner som ar an- 
vandbara for radiokommunikation over langa 
avstand pa VHF/UHF. Dessa naturliga proces
ser i atmosfaren har nara relation till nagra 
typiska vadersituationer som direkt kan identi- 
fiera i vaderkartoma.

Inversionema kan delas i fyra olika typer 
utg&ende fran hur de uppstar. Jag har inte 
skaffat mig den adekvata svenska nomenkla- 
turen for dessa, men jag tror anda att det skall 
framga vad jag menar i det foljande:

1. Radiation inversions
Dessa uppkommer genom att jordytan kyls av 
snabbare an luften ovanfor efter solnedgang.

2. Subsidence inversions
Dessa uppstar genom den kompression, upp- 
varmning och torkning som luft paverkas av 
nar den pressas ner genom atmosfaren.
3. Advective inversions
Dessahar sitt ursprung i nar stora luftmassor ror 
sig pa en relativt konstant hoj d, som nar en torr, 
varm luftmassa ror sig in over en stationar kali, 
men fuktig luftmassa.

4. Evaporation inversions
Dessa forekommer ofta over varma vatten- 
massor, som ett resultat av mangden vatten- 
Snga nara ytan.

Vi skall i nasta nummer av QTC titta pS vart och 
ett av dessa fenomen.

73/Hakan, SM6CEN

Infor aktivitetstesterna 1996 
kommer forandringar av 
reglerna!

Olle, SM7HCJ, som dr min
vice VHF trafiksekreterare, 
handlagger nu aven repeater- 
iirenden!

Tack Goran, SM7LSZ, som 
handlagt repeaterarenden och 
tack alia ni som hjdlpt till 
under dret inom sektionen! 
Vdl mott pa banden over 30 

MHz! 73/SM7GVF, Kjell
Infor aktivitetstesterna 1996 sa har vi nagra 
forandringar av reglerna som vi kommit over- 
ens om i Norden, det handlar om:
Bonuspoangen forvarjerutaarhojd, sanu far 
man 300 poang for varje ruta pa alia band 
fran 70 och uppat. Det visade sig att malet att 
rutbonus skulle utgora bortat 50 % av slut- 
poangen inte stamde med endast 100 poang. 
Maxpoangen pa 2000 ar borttagen efter 

fleras onskemal.
En sextimmarsklass infors i de 24 timmar 

langa testema, och forlaggs pa de sista sex 
timmama av testen. Detta ar en single opera
tor klass. Syftet ar att de som inte vill kora sa 
lang test anda kan vara med, och att oka 
aktiviteten och utstracka den till att na anda 
till slutet av testen.
Det hela infors pa prov under 1996.
Det betyder att ni som an vander loggprogram 
maste andra pa hur berakningen sker.
Till VHF Trafiksektionen harjagknutitOlle, 
SM7HCJ, som ar min vice VHF trafik
sekreterare, och han handlagger aven repea
terarenden.
Jag far tacka Goran, SM7LSZ, sa gott for 

den tid som han har handlagt repeaterarenden, 
men han hinner tyvarr inte med det langre. 

73/SM7GVF, Kjell

Presentation: Ny vice trafiksekreterare

AKTUELLA TESTER

December
DagUTC Test Regler
5 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/94
12 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/94
17 0800-1100 Kvartalstest 4 2/94
19 1800-2200 Aktivitetstest MIKRO 12/94
26 0900-1200 DAVUS Jultest 12/95
26 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/94

Januari
Dag UTC Test Regler
1 1300-1500 SARTG NySrstest 12/95
1 1600-1900 AGCW NyAr, CW VHF 12/95
1 1900-2100 AGCW Nycir, CW UHF 12/95
2 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/95
9 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/95
16 1800-2200 Aktivitetstest Mikro 12/95
23 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/95
27 0800-1100 NSA Forsaml. test, CW 7/95
28 0800-1100 NSA Forsaml. test, foni 7/95
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REGLER SARTG New Year RTTY Contest 1995

Tid: Sdndagen den l:a Januari 1300 - 1500 UTC. 
Frekvens: 144 MHz.
Mode: Endast RTTY. QSO via Repeater eller satel- 
lit ej tillAtna.
Testmeddelande: RST, QSO-nummer, Namn och 
Gott Nytt Sr pA eget sprAk samt LOCATOR. 
Poangberakning: 1 poang per pAbdrjad kilometer. 
Loggar: Loggar skall vara mottagna senast den 21 
Januari 1996 och skall innehAlla: Band, Tid UTC, 
Motstation, Sant och Mottaget testmeddelande inkl 
Locator, avstAnd, beraknad poang, DIN ANROPS- 
SIGNAL, DIN LOCATOR samt NAMN och 
ADRESS.
Diplom utdelas till de fem basta.
Loggarna skickas fOre 21/1 till:

SARTG Contest Manager
Bo Ohlsson, SM4CMG
Skulsta 1258, 710 41 FELLINGSBRO

Regler DAVUS jultest 1995

Datum: Tisdag 26 December.
Tider och frekvenser:
0800 - 1100 UTC 144 MHz och 432 MHz.
1100 - 1200 UTC MikrovAgor, 1296 MHz och 
uppAt.
Moder: CW och SSB. Crossbands QSO’n ar ej 
tillAtna.
Klasser:
A) 144 MHz. B) 432 MHz. C) MikrovAgor. 
Testmeddelande: RS(T) + Idpnummer med borjan 
pAOOl pA varje band + LOCATOR.
Poangberakning: 1 poang/kilometer plus bonus, se 
nedan.
MikrovAgsmultipliers:
1296 MHz: 1 * kilometer poang.
2.3 GHz: 2 * kilometer poang.
5.7 GHz: 3 * kilometer poang.
10 GHz: 4 * kilometer poang.
Bonuspoang: Bonuspoang ges for varje kOrd ny 
ruta.
144 MHz: 500 poang/ruta
432 MHz: 300 poang/ruta
MikrovAgor: 100 poang/ruta
Slutpoang: QSO-poang + antalet bonuspoang. 
Loggar:
Standardloggar, Region 1 - typ eller annan godkand 
typ. Separata loggar + summerings blad fdr varje 
klass. Lampligen kan det summeringsblad som an- 
vands for REG 1 - testerna nyttjas. Loggar skickas sA 
de ar frame senast 6/1 hos:

DAVUS/OZ1DOQ
Uffe Lindhart
Ostrigsgade 49 2.tv
DK-2300 KObenhavn S
Danmark

Regler for aktivitetstesterna 1996

Obs nya bonusen pA 70 cm och uppAt, och ingen Ovre 
poanggrans.

Deltagare: RadiosAndaramatorer med giltigt till- 
stAndsbevis i Sverige. Alla ftjrbindelser skall ha 
genomfOrts frAn svenskt territorium. CEPT-licens 
fOr utlandsk medborgare i Sverige ar giltig. QTH fAr 
ej bytas under testen.
Sektioner:
144 MHz, 432 MHz
MikrovAgor 1296 MHz
MikrovAgor Multi Band
50 MHz
Klasser:
144 MHz:
A) A, B, C och T-licens
B) N-licens och motsvarande
432 MHz:
A) A, B, C och T-licens
B) N-licens och motsvarande

Testregeler
Datum:
Testerna kOrs pA foljande dagar:
144 MHz, FOrsta Tisdagen i varje mAnad.
432 MHz, Andra Tisdagen i varje mAnad. 
MikrovAgor, Tredje Tisdagen i varje mAnad.
50 MHz, Fjarde Tisdagen i varje mAnad.
Tider: Alla tester gAr 1900 - 2300 lokal tid. (1800 - 
2200 UTC Vintertid och 1700 - 2100 Sommartid. 
Kontakter: Varje station fAr endast raknas som po- 
anggivande en gAng pA varje band, oavsett om den 
ar -/P -/M eller liknande. Eventuella dublettkontakter 
skall icke tas bort ur loggen utan upptas som vanligt 
QSO, dock med 0 poang och tydligt markeras som 
dublett. Om poang fdr en dublettkontakt kravs 
kommer 10 gAnger den kravda poangen att dras av. 
Trafik Over aktiva repeatrar ar ej tillAtna. Region 1 
bandplan skall tillampas. Vid muItioperator-Multi- 
transmitter trafik fAr endast en sAndare anvandas 
samtidigt och gemensam log skall fOras. Under 
testen fAr endast en signal anvandas frAn respektive 
station. Undantag: Station som ags och brukas av 
flera familjemedlemmar.
Trafiksatt: Alla modulationsarter enligt 1994:5 be- 
stammelser ar tillAtna.
Testmeddelande: Rapport (RS/RST) och
LOCATOR. Ex. 599 JO89WL
Poangberakning:
50 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 500 
bonuspoang for varje kord ruta under testen.
144 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 500 
bonuspoang for varje kOrd ruta under testen.
432 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 300 
bonuspoang for varje kOrd ruta under testen.
MikrovAgor: 1 poang per pAborjad kilometer x GHz 
multiplier + 300 bonuspoang fdr varje kord ruta 
under testen pA varje band.
MikrovAgsmultiplikator:
1 GHz = kilometerpoAng x 1
2 GHz = kilometerpoang x 2
5 GHz = kilometerpoang x 3
10 GHz = kilometerpoang x 4 
o s v.
PoAngavdrag/diskvalifikation: Felaktigheteri logga
rna beddms enligt REG 1 -standard och ar foljande: 1 
fel ger 25% avdrag, 2 fel ger 50% avdrag, 3 eller fler 
fel ger 100% avdrag. Felaktig anropssignal ger 
100% avdrag. Uppenbart felaktig LOCATOR 
(=orimliga poang) ger 100% avdrag. Olaslig an
ropssignal, rapport eller locator ger 100% avdrag. 
Diskvalifikation sker i foljande fall: DA loggen ar 
olaslig, egna uppgifter saknas, felaktiga poang eller 
falska QSOn. FOr sent insAnda loggar raknas ej som 
diskvalifikation utan som om loggen ej deltager i 
tAvlingen.
Loggar: Loggar bOr vara av typ SSA VHF/UHF- 
loggblad (REG 1-typ) och skall innehAlla foljande 
kolumner: Tid i UTC, Motstation, Sand rapport, 
Mottagen rapport och LOCATOR, Band, Poang och 
en tom kolumn. Det skall klart framgA vilken test 
loggen avser (144 MHz, 432 MHz, MIKROVAGOR 
eller 50 MHz). PA fOrsta sidan skall finnas uppgift 
om eget Call och LOCATOR, Antal QSO och Total- 
poang. Detta bOr om mOjligt placeras i Ovre hOgra 
hornet. FOrsAttsida av typ REG1 Ar ocksA accepta- 
bel. FOr att underlatta arbetet med loggarna sA skriv 
dessa uppgifter Aven pA baksidan av ditt kuvert. 
Loggar skall vara poststamplade senast 8 dagar efter 
testen for att raknas med i tAvlingen.
Loggar skickas till:

VHF Testledare, Derek Gough
Box 13015
600 13 NorrkOping

Kommentarer: Kommentarer skrivs pA ett separat 
papper, heist A4 (Iatt att hantera). Skriv ej kommen
tarer pA loggen. (Latt att missa)
Segrare: Den station som deltagit i minst 9 tester och 
erhAllit flest poang. PoAngen frAn de 9 basta testerna 
raknas. Segraren erhAller SSA:s testdiplom. Dess- 
utom utses en distriktssegrare i varje distriktsom fAr 
st Ata med aran.

VHF -----------------------------------------

Regler for klubbtavlingen 1996

Deltagare: Alla som skickar in logg till Aktivitets
testerna och Kvartalstesterna med uppgift om vilken 
klubb (klubbcall) man tavlar fOr. Klubbsignaler 
deltager automatiskt i tAvlingen. Galler ej 50 MHz. 
Om mOjligt skall den klubb man tavlar for finnas i 
det egna distriktet. Man kan bara tavla fOr en klubb 
per Ar. Klubbsignal kan endast ge poang At sig sjalv, 
ej At annan klubb. SL-station tavlar enskilt, d.v.s. 
utan medlemmar.
Poang: Poangen for varje testomgAng summeras, 
dar 432 MHz ger 2 ggr poangen och MIKRO
VAGOR ger 3 ggr. FOr deltagande N-licens ges 
dubbel poang. En testomgAng omfattar antingen en 
mAnadstestomgAng (VHF, UHF och MIKRO- 
VAGOR) eller en kvartalstest. Totalt antal test- 
omgAngar Ar 16 varav 12 Ar aktivitetstester och 4 ar 
kvartalstester. Den klubb som i en testomgAng er
hAllit hOgsta poagsumman erhAller 1000 klubbpoAng. 
De efterfoljande fAr poang procentuellt av segrar- 
summan.
Segrare: Den klubb som fAtt flest klubbpoang efter 
de 16 testomgAngarna under Aret raknas som total- 
segrare. Distriktssegrare i varje distrikt utses. Total- 
segrare och Distriktssegrare erhAller SSA:s test
diplom.

Regler for AGCW VIIF/U1IF
New Years Contest 1996

Tid:
MAndagen den l:a Januari 1600 - 1900 UTC 144 
MHz
MAndagen den l:a Januari 1900 - 2100 UTC 432 
MHz
Allmant: Endast single operator. Klubbstation fAr 
endast deltag om den opereras av en operator och 
detta mAste klart framgA av loggen. Testerna pA 144 
och 432 MHz raknas separat, sA det gAr bra att 
deltagapA endast ett band. Man fArej byta klass eller 
QTH under testen. Det ar inte tillAtet att anvAnda 
satellit eller repeater.
Mode: Endast CW
Frekvenser:
144.025 - 144.150 MHz
432.025 - 432.150 MHz
Klasser:
A = mindre An 3.5 watt ut.
B = upp till 25 watt ut.
C = mer An 25 watt ut. 
Testmeddelande:
RS(T) + lOpnummer med borjan pA 001 pA varje 
band + Klass + LOCATOR. Exempel: 599004/A/ 
JO89WL. OBS Snedstrecken skall sAndas OBS. 
Poangberakning: 1 poang per kilometer 
Slutpoang: Summan av avstAndspoAngen.
Loggar: Ej kompletta QSO’n skall skrivas in i log
gen men utan poAng. Separata loggar for varje band. 
Loggar skall vara poststamplade senast 28 Februari 
och skickas till:

Oliver Thye, DJ2QZ 
Postfach 7811
D/W-4400 Munster 
Germany

Om du vill ha den officiella resultatlistan sA skicka 
ett svarskuvert med tyskt porto eller en IRC.

QTC Nr 12 1995 9



Poang
54464
34985
32569
29986
29291
27847
26801
24360
23880
18868
18374
18302
17881
17070
14157
14132
13969
12912
12875
12645
12003
11774
11628
11496
10398

Poang
25391
17848
7052
5864
5002

Call LOC QSO
SM7DEZ JO65 125
SM0FMT JO89 79
SMOFZH JO99 74
SM3AKW JP92 70
SKOCT JO89 66
SM7BOU/6JO66 71
SK7BT/7GMJO65 70
SKOCC JO99 51
SM3BEI JP81 56
SKOUX JO99 44
SK6EI JO68 43
SK6HD/6 JO68 43
SK7CA JO86 39
SM4RPP/4 JO79 39
SM5AWU JO88 37
SM2DXH KP03 43
SK7CY JO66 41
SMOOUG JO89 29
SM2PYN KP03 40
SM5CTV JO88 29
SK6NP JO68 30
SK4EA JO79 34
SK7HR JO77 29
SM5HL JO88 30
SM5TJH/5 JO88 28
SK2AT 8694
SM3UNK 7907
SM5GHD 6848
SM3LWP 6527
SI4GM 6123
SM6MVE 6005
SM4DXO 6004
SM7NNJ 5863
SK5MR/5 5684
SM1MUT 5512
SM5RN/5 5428
SM3GBA 5370
SM7UFR 5325
SM4EFW 5250
SK6AB 5171
SM4PG 5000
SM2VHD 4812
SM5RTA 4590
SK4BZ 4267
SM5PPS 4227
SM6UQL 3950
SM5SHQ 3258
SM6DBZ 2170
SM2OKD 2027
SM4BRD 1233
SM4BTF 770
SK3QE 469
SK2AZ 377
SM5KAP 362
SM7UPK 337
SM5DSB 310
SM3RXC 305

UHF 
Nr 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Poang
12559
10538
10185
10061
9375
7097
7023

4474
3932
3567
3438
3191
1242
1176

Poang
4396
4297
3613

1945
1872
814
790
725
668
367
172
148
120
117

VHF N-LICENS

BASTA DX: ’
SK5EW ■ OY9JD 1278 km

Nr
1

Call 
SM0VDA

LOC QSO
JO89 57

2 SM6VKD JO68 42
3 SM0VGM JO99 15
4 SM5VVQ JO88 19
5 SM6VHT JO67 10
ctIECKLOG: SKOFE

Poang
95690
81218
52190
46527
46183
45976
43518
42754
41704
41385
37408
36954
36393
35856
35190
35087
34878
32476
31763
31272
30814
29162
28808
27485
26989

Call LOC QSO
SM7CMV/7JO65 192
SK5EW JO79 160
SK4KO/3 JP71 94
SK6HD JO68 105
SK7JC JO76 93
SM7ALC JO65 64
SKOCC JO99 95
SM4HFI JP70 76
SK4EA JO79 85
SM4VQP/4 JO79 116
SM7EQL JO65 121
SK7HR JO77 105
SKOCT JO89 78
SK7BT/7GMJO65 85
SK2AZ KP05 54
SM7BOU JO66 81
SK7CA JO86 80
SI4GM JP70 61
SK2AT KP03 52
SM5CTV JO88 44
SM7UYS JO65 62
SM5RN JO88 51
SK5CG JP80 62
SK7CY JO66 67
SM1LPU JO97 54
SM5GHD 26579
SM7VHS 26512
SM5KQS 25152
SM6FOV 25108
SM5DFF 24808
SK6NP/6 24662
SM3LWP 23660
SM4HEJ 23514
SM6MVE 23255
SM6UMO 23045
SK7JD 22605
SM4RPP 22416
SM7LXV 22217
SM4RGD 21821
SKOUX 20935
SM7UFR 20587
SM2PYN 20391
SMOEPO 20384
SM5TJH 19704
SM6VKC 19594
SM5UFB 19400
SM2VHD 19105
SM5MCZ 18771
SM7UPK 18768
SK5AA 17047
SM2KAL 16884
SK6AB 16770
SM1REI 16682
SM4EFW 16206
SK7CE 16017
SM6VQX 15636
SM5AHD 15634
SK6QW 15559
SM4KMN 15540
SM7DH 14760
SK5SU 14235
SM5DYC 13947
SK6EI 13841
SM5GQV 13494
SM5CIH 12902
SM6ANW 12851
SM5SHQ 12674
SM5VFP 12258

399941
282260
143859
112721
108292
70604
69821
63017
48182
44883
44425
41607
32692
26625
21116
17275
12038

7211

267
288
144
125
93
69
65

188
181
54

MIKRO 1296

BASTA DX:
SM5QA ■ 0Z60L 558 km

Nr
1

Call 
SM5QA

LOC
JO89

QSO
17

2 SM7ECM JO65 18
3 SK6YH JO57 13
4 SM5FHF JO89 9
5 SM3AKW JP92 5
6 SM7FMX JO65 13
7 SKOCT JO89 8
8 SK7BT JO65 11
9 SM4DXO JP70 4
10 SM2DXH KP03 3
11 SM4PG JO79 3
12 SM5CTV JO88 4
13 SM0MXO/0 JO89 3
14 SM7EA JO67 1
15 SK6AB JO57 2
16 SM4EFW JP70 1
17 SK2AT/2 KP03 1

MIKRO MULTI

SM6DHW ■ SKOCT 10G. 288 km

Nr Call 
SM7ECM

LOC 
JO65

QSO
29

2 SM6EAN JO57 15
3 SM5QA JO89 20
4 SK6YH JO57 15
5 SKOCT JO89 10
6 SM6DHW JO67 3
7 SK6AB JO57 3
BASTA DX:

50 MHz
Nr Call LOC QSO

SM6MPA JO67 24
2 SKOUX JO99 19
3 SM7SPG JO66 23
4 SMOFMT JO89 21
5 SM5QA JO89 17
6 SM6VKC JO68 14
7 SK7BT JO65 18
8 SM7FMX JO65 15
9 SM6MVE JO67 11
10 SM4HEJ JO69 8
11 SI4GM JO69 8
12 SM6UMO JO68 8
13 SM4BRD JP70 5
14 SM5VCK JO88 8
15 SMOEPO JO89 8
16 SM5UFB JO78 2
17 SM1MUT JO97 3
BASTA DX:
SKOUX - OZ5W 592 kmcontest 3-4 iune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Denna manad har varit sdrskilt jobbig 
pa grund av ett fel i programmefor ut- 
rdkning av klubbtdvlingen samt tio i topp 
och klubbtopp
Jag hoppas att kunna aterkomma nasta gang med en 
rattad lista. Experterna kollar felet. Dessutom sa har en 
del klubbar kort med SI-GM signaler som har stallt till ett 
helsike ocksa. Programmet tar bara en signal med Sl-GM 
och jag har varit tvungen att anvanda den riktiga klubb- 
signalen och/7GM t.ex.

Varje gang jag matade in ny Si-signal, sa forsvann den 
jag redan hade lagt in. Jag har fatt gora om hela mana- 
dens lista. Tack SM4PEL for att du kollade min lista pd 
packet.
Inga kommentarer denna manad.

73’s Derek/RN.

SM1MUT 11479
SM4UOS 11366
SM5VEE 11202
SM5TSW 11180
SK7AF 10748
SM6VDH 10585
SK4BZ 10487
SM7PIK 10297
SM4DHT 10080
SM2OQP 9511
SM4VLH 9380
SK6AG/6GM 9268
SM6DBZ 9103
SM2OKD 9064
SM4SEF 8848
SM4SCF/4 8754
SM7NNJ 8715
SM7UUJ 8562
SM6LPH 7716
SM7SMF 7147
SM4UTD 7001
SK4RL 6983
SM5QA 6519
SM5VOC 6431
SM6PEF 6415
SM4BTF 6055
SM6UQL 6036
SM2ERL 5844
SM1VTB 5716
SM4RLD 5538
SM7VCX 4542
SM4BRD 4517
SM4SCL 4255
SM2NZK 3320
SM5GAA 3264
SM2UVK 2845
SM4KL 2656
SM4UJA 2440
SM7HSP 1909
SM4VDF 1821
SMOLCB 1697
SM4TYA 1244
SM7RRO 1198
SKOMT 1065
SM5VIL 528
SM2UYN 502
SM2VSD 501

Resultat Region 1 50 MHz
1995, MULTI operator:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EH6SA/P 
G0VHF 
4U0ITU 
OZ5W/P 
9A5Y 
OZ6MTR 
9A1CDD 
G0MSA/P 
G6AQP 
OZ2EDR/A 
G7RIH/P 
G3JRM/P 
9A1CBE 
G0CRW/P 
G3VEF/P 
G4CRA/P 
G1WAC 
G5RS/P

JM19QS
IN79JX
JN36BF 
JO64GX 
JN85OO 
JO65CP
JN85JX 
JOOOEW 
IO91XG 
JO46XE

Points
641837
235206
217802
205064
190151
171711
159732 
157221
144064
126018
108689
108345
103750
94955
94794
86711
76778
72961
70588
64239
57776
55085
51867
51127
45222
40788
40565
37628
28522
24164
22359
19405
16575
15109
14106
13349
13341
13002
12599
12134
11620
11542
9210
8923
8908
7876
7153
6028
5118
2084
1051

Loc QSO
IL18SK 216 
JM88AS 150 
IM96BW 142 
IN82RC 155 
IL28GB 66 
IN82PO 141
JN64VV 150 
JM76IW 110 
IN63BF 107 
KN04CP 98

Call 
EH8BPX 
I2ADN/8 
EH5BY/7 
EH1DVY/P 
EA8ACW/P 
EH1EH 
9A2BZ 
IT9CHU 
EH1TA/P 
YT1AU 
EH4CAV/P 
9A6A
EH3BTD 
0Z2LD 
EH5BTS 
F6GPT 
9A2TK 
SM7FJE 
IK2THU 
9A3HZ 
I4XCC 
9A2Sb 
9A3AQ 
OZ5AGJ 
0Z1IEP 
OZ6ABA 
9A2OB 
EH1YV 
F5DE 
IK5RLP 
SP3UCA 
EH1EZR 
EH7RW 
G8IFU 
F5OWQ 
OZ7IS 
PE1EWR/P 
OM3OM 
F1HOX 
OK1FGM 
EH1SP
EH3EM
F1IFA
SP6LB 
SP5XML 
OZ7M
F1MCF 
9A2EY 
SM4BRD 
OZ3AEV
0Z8T

SM5RTA 11553

Resultat Region 1 50 MHz test 3-4 june,
1995, SINGLE operator:

VHF 
Nr

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

VHF "Frapksekfionen
dnskar alia en och

ett (S^ott /\)ytt

/VW RFWFJ? FOI? A/fl7V/7E737ES7ERAM 1996! 
BONUSPOANGEN FOR VARJE RUTA AR HOJD! 

MAXPOANGEN 2000 AR BORTTAGEN! 
SE VIDARE SIDAN 8!

MIKRO SINGLE
JO65NQ 12 11295SM7ECM

2 0Z60L JO65DJ 16 8458
3 OZ6HY JO45HY 7 2187
4 OZ6AQ JO44SV 5 2016
5 SM3BEI JP81NG 2 490
6 SM4EFW JP70WS 1 188

MIKRO MULTI
1 SKOUX JO99BM 303
ODX:
1296 MHz SM7ECM - G0VHF 888 Km
2320 MHz SM7ECM - PEOMAR/P 721 Km 
5760 MHz SM7ECM - PEOMAR/P 721 Km
10 GHz SM7ECM - PEOMAR/P 721 Km

124878
88401
65166
55032
53900
19030
19849
14230
11693
6118
5584
405’
1764
673
648

JO54TU 108
JO65ML 57
JO56DF 45
JO65ER 53
JO57DJ 36
JO68JE 12
JO65DQ 25 
JO68CG 12 
JO55EJ 14 
JP70LW 3

50 MHz SINGLE
1 0Z2LD
2 SM7FJE
3 OZ5AGJ
4 0Z1IEP
5 OZ6ABA
6 SM6MPA/6
7 OZ7IS
8 SM6VKC
9 OZ7M
10 SM4BRD
11 OZ3AEV
12 0Z8T
13 OZ7YA
14 0Z1IJZ
15 SM5PPS

50 MHz MULTI
1 OZ5W/P JO64GX 125 139512
2 OZ6MTR JO65CP 68 84537
3 OZ2EDR/A JO46XE 54 54804
4 0Z1HLB/P JO55US 45 48820
5 SKOUX JO99BM 4 1118
ODX: SM6VKC - EH8BPX 3985 Km

144 MHz SINGLE

144 MHz MULTI

1 OZ1SDB/P JO44XX 270 90672
2 OZ6ABA JO57DJ 124 81011
3 SM7JUQ JO65PO 108 65714
4 0Z1KLU JO46PE 94 62039
5 SM7LXV JO65SL 81 45293
6 0Z9IT JO46HW 62 43391
7 0Z1IEP JO65ER 72 38949
8 OZ6AQ JO44SV 47 26403
9 SM3BEI JP81NG 36 24753
10 0Z1FDJ JO65FR 35 21859
11 LA2PHA 16214
12 SM2DXH 14634
13 SM7NNJ 14631
14 SM6VOI 12509
15 OZ7YA 9937
16 SM3COL 9925
17 0Z8T 9533
18 SM5SQH 8105
19 OH3MF 7357
20 SM5TJH 7079
21 SM6USS 6571
22 SM6MHE 6267
23 SM2KAL 4735
24 SM2PYN 4727
25 SM3VEE 4498
26 SM4EFW 3817
27 SM5PPS 3357
28 SM2UJW 1982
29 SM5VIL 1819
30 SM5TC/5M 524
31 SMOSHG/5 501

Diskvalificerad: SM7UZD inga lOpnummer,
> SM3UZU fel datum
ODX: SM3BEI ■ GM4YXI 1065 Km

1 0Z9SKB JO45VX 367 192424
2 0Z1HLB/P JO55US 206 97970
3 OZ7HAM JO65CL 93 95098
4 OZ1THY JO46FS 55 37040
5 SK5EW JO79XB 30 20232
6 SKOUX JO99BM 36 18043
7 SK5CG JP80UE 28 17811
8 SK7CY JO66IC 29 12409
9 SK6DW JO68CG 23 9724
10 SK6AG JO67AQ 16 8865
11 SK3MF 8526
12 SK7JC 4755
Checklog: OZ8QD

432 MHz SINGLE
1 0Z60L JO65DJ 50 29623
2 OZ6HY JO45WA 55 28862
3 0Z9IT JO46HW 14 11678
4 0Z1IEP JO65ER 20 9936
5 SM7LXV JO65SL 12 8609
6 SM3BEI JP81NG 14 7281
7 SM7BOU JO66KG 8 5100
8 SM7NNJ JO86DQ 6 3696
9 SM2OKD KP03EQ 3 2248
10 SM2PYN KP03CT 4 2153
11 SM2DXH 1725
12 SM5SHQ 1393
13 SM3COL 1017
14 SM4EFW 388
15 SM5PPS 363
16 SM5TJH 324
17 SM5TJH 316

SSA NORDISKA
50 MHZ SINGLE 2 SM7FJE

Region 1 SWL
1 BRS2529
2 BRS3225

IO93FX 52895
JO01AL 29413

73/ Sverker, SM7THS,
SSA Nordiska testmanager

Checklogs: SP6RLA, SP5NHF, EH2BUF, 
EH3ECE, SM6ASD

ODX: 9A2BZ ■ D44BC 4795 Km 

Best regards Sverker, SM7THS, 
SSA Region 1 contest manager.

SSA Nordiska test 3-4 juni 1995.

18 SM5SHG/5 301

432 MULTI
JO99BH 13 47871 SKOUX

2 SK5CG JP80UE 6 2382
3 SK3MF JP92FW 4 1888
4 SK7CY JO66IC
Checklog: OZ8QD 
ODX: SM7LXV-G0VHF903 Km

1 383

AKTIVITETSTESTER OKTOBER

Beharskar du EXCEL eller nagot annat program for 
sammanstallning av testresultat?
Kan du hjalpa till att ta fram resultatark? Hor av dig till 
SM7GVF/Jarl eller Derek. Sdrskilt besvarlig dr samman- 
stallningen av aktivitetstesterna!

UHF N-LICENS
Nr Call LOC QSO Poang
1 SM7WY JO86 2 333
CHECKLOG: SM7AFI BASTA DX: SK6HD/6 - OH6MSZ 801 km

Eh
cn

Kc
S
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Hort och kort

144 MHz SM5GHD 1/7 0925 kor- 
des rutorna JN13, 23, 24, 25 p£ ES: F6EUZ, 
F1BLL, F1 EYB, F6FI, F5ANT, F5XU, F1LCK, 
F1FDX, F10WN.

SM5KQS
9/10 Tropo, 6 st DL i JO52, 53, 64, 71,23 st 
SP i KOOO, 01,02, 03, JO72, 81,82, 83, 91, 
92, 93,94,2 st OK i JO80/JN99,2305 UT4PR 
(KO21), 2311 UR5BAE (KN29), US5WU 
(KO20). 12/10 1824 YL3GIE (KO06), 1927 
YL3AG (KO26), 2004 OH5IY (KP30), 2138 
DH0LS/P (JO50), 2254 OK1UBR (JN69), 
2313 OK1AS/P (JO60), 2314 OK1XFJ/P 
(JO60). Soren horde dessa OK mycket bra 
men ingan andra. 31/10 vardet norrsken, del 
KP22, 31, JO43, 44, 63, 72, 83 kordes.

SMOKAK 18/10 Korde 
p£ norrsken: 2127 LA3DV (JO49), 2154 
SM2VDH (KP04), 2226 DL7PV (JO62), 2228 
SP3SUX (JO72), 2250 RN1 NZ (KP71), 2317 
PA0RDY (JO22), 2322 DL6CIA (JO52), 2325 
DH2OAA (JO42), 2329 DL1KDA (JO30), 2336 
SM4CSF (JO69), 2342 SM3BIY (JO22), 2359 
DK8EL (JO31), 0007 G4PIQ (JO01), 0034 
SM6MKH (JO68).

432 MHz SM7ECM (>600 km) 8 / 1 0 
DK8VR/A (JN39), DA0ITU (JO30), OT5D 
(JO30), DL4MDQ (JN58), DL5KCI (JO30), 
DG1KJG (JO30), G3XDY (JO02). 12/10 
OE3EFS/3 (JN78), DB6NT/A (JO50), DK5NI 
(JN59). 13/10 HB9AMH/P (JN37). 14/10 
DC9BU/A(JO40), DJ5RE/P(JN59), DL4MDQ 
(JN58), OK2BFH (JN99), DK5MY (JN57), 
OK2BLE (JN99), SP6MLK/6 (JO80). 15/10 
OE1FBU/6 (JN77), OE3GRA/3 (JN77).

SM7LXV 8/10 0759
DK8VR/A (JN39), 1143 OT5D (JO30), 1218 
DF0RW/P (JO30), 1227 DK0BN/P (JN39), 
1307 DL0WX (JO30) som kordes under tes- 
ten. MAnga lamnade mycket hoga lopnum- 
mer!

1296 MHz SM7ECM (>500 km) 7/10 
OK1OKL (JO60), DL3EAG (JO31). 8/10 
DB1DI (JO31), DG1KJG (JO30). 13/10 
HB9AMH/P (JN37). 14/10 DC9BU/A (JO40), 
DL3JMM/P (JO50), OK2BFH (JN99), DK2LR 
(JN57), OK2BLE/P (JN99), SP6MLK/6 
(JO80).

2320 MHz SM7ECM (>500 km) 8/10 
DB1DI (JO31), PA0BAT (JO31), DL3EAG 
(JO31). 12/10 OE3EFS/3 (JN78). 14/10 
OK2BLE (JN99).

5760 MHz SM7ECM (>200 km) 8 / 1 0 
PA0BAT (JO31). 12/10 DB6NT/A (JO50). 
17/10 SM6EAN (JO57), OZ2OE (JO45).

10,368 GHz SM7ECM (>200 km) 7 I 1 0 
DFONF (JO44). 17/10 SM6EAN (JO57), 
SM6DHW (JO67), SK6YH (JO57), OZ2OE 
(JO45).

Tack Lasse, Soren, Lasse, Anders och 
Christer for rapporterna./GVF 

/ —— .

Nosta monad: 
SM0DFP, Per Green 
EME-experiment med 
en 45 meters parabol!

’Radioamatdrerna mdste tyvdrr agera 
sd att marknadsinriktade kabelbolag 
reagerar! ”

Ang. Svenska Kabel-TV:s svar pd S6-arti- 
keln (QTC nr 11/95)

Som Anders Soderberg mycket riktigt pape- 
kar radde i vart fall ett gott samarbete for att 
snabbt fa bort stomingama fran vara band. 
Detta vet jag ger resultat, och ar darfor den 
basta vagen att losa ett problem.

Vad jag ocksa vet ar att Svenska Kabel-TV ar 
stora och vi ar sm& (se DEW:s ledare). V i har 
sett hur det gatt pa manga andra orter i 
Sverige dar fbretaget startat S6, orter dar 
knappast Svenska Kabel-TV visat samar- 
betsvilja. Darfor ansag vi det viktigt att vara 
bestamda fran borjan och de fiesta av de 
’’patryckningsmedel” jag angav i artikeln 
patalades tidigt for fbretaget. Ur Svenska 
Kabel-TV:s synvinkel kan jag forsta beteck- 
ningen ’’oseriosa”, men vi bedriver bara var 
hobby. Pa vart band sander vi precis hur vi 
vill (inom vara regler) och detta bor inte ett 
foretag som inte har med dessa luftfrekvenser 
att gora lagga nagra aspekter pa.

Luftrattigheten till 2m-bandet tillhor radio- 
amatorema. Varken Svenska Kabel-TV eller 
nagot annat kommersiellt foretag har ratt att 
anvanda bandet i luften och stora var trafik 
dar. Det ar rena fakta. Baseras ett samarbete 
pa detta (sasom det gjordes i Jonkoping) kan 
vi fora en vettig dialog och undvika konflikt. 
Svenska Kabel-TV har ambitionen att naten 
skall vara tata, dvs luftrattighetema ifraga- 
satts inte(fjardestycket). Att runt omi Sverige 
overfora TV-signaler pa S-kanalema trots 
vetskap om att de anslutna fastighetsnaten ej 
uppfyller Svensk Standard (nat fran 1960- 
1970-talen med enkel skarmstrumpa pa 
koaxen) visar knappast pa nagot storre matt 
av ambition. Inte heller att sla sig till ro med 
den kompromiss som gjorts i Goteborg.

Man anvander normalt inte nagot forran det 
uppfyller stallda regler och krav. Det ar un- 
gefar som att kora omkring i en bil med 
korforbud men ha ambitionen att besiktiga 
den. Inte gar polismannen vid kontrollen 
med pa nagra kompromisslosningar som 
Svenska Kabel-TV foreslar. Detkanskefung- 
erar i maffians Italien, men det ar val anda 
inte det kabelfbretaget menar med ’’dialog”?

En uppgorelse kraver att bada parter samar- 
betar, n^got som fungerade mycket bra hos 
oss vilket Svenska Kabel-TV skall ha en 
eloge for. Artikeln syftar dock inte till att 
beskriva vart (goda) samarbete utan snarare 
till att visa vad man kan gora nar ena parten 
inte onskar samarbeta. I Jonkoping agerade 
Svenska Kabel-TV foredbmligt, men varfor 

ar inte ovan namnda ambitioner desamma i t 
ex Boras? Vi var ju overens om att oaccepta- 
bel utstoming skedde langt under lOuV/m, 
sa varfor atgardas inte alia andra utstorda 
orter? Alla orter skriker inte lika hogt, men 
det innebar inte att problemen ar mindre just 
dar. Trots att Svenska Kabel-TV nu vet vilka 
problem S6-anvandningen ger oss generellt 
atgardas tydligen bara den ort dar det klagas 
mest, varfor vart enda medel till uppmark- 
samhet ar att aven fa andra orter att skrika 
hogre.

Ett steg i ratt riktning ar att fbretaget nu kopt 
in pej lutrustning och utsett regionala kontakt- 
personer samt gett ut en skrift om storande 
straining avsedd attdelas uttill fastighetsaga- 
ma.

Vara patryckningsmedel ar baserade pa fakta 
och lagar. Att betrakta dem som ’’oseriosa” 
metoder ar nog att kasta sten i glashus om 
man heter Svenska Kabel-TV. En rekom- 
mendation till fastighetsagama att byta till ett 
privat kabelbolag som bygger sitt nat efter 
verkligheten, ar i al lra hogsta grad seriost da 
deras nuvarande kabeloperator tydligen byg
ger nat anpassade for en dromtillvaro. Vore 
radioamatoremaoch Svenska Kabel-TV lika 
overens som vi var (och ar) i Jonkoping 
behovdes inga artiklar.

Till sist skall ocksa sagas att det inom Svenska 
Kabel-TV finns personal som har forstaelse 
for vara problem och jobbar for att S6 inte 
skall anvandas dar natet inte klarar av det. 
Tack vare deras samarbetsvilja och profes- 
sionella agerande kunde S6 ff ilaggas hos oss. 
Eftersom deras installing och ambition grun- 
dades pa verkliga fakta och regler kunde vi 
ocksa fora en saklig dialog med gott slutre- 
sultat. Vi sag dock ocksa att det inom fbreta
get fanns andra uppfattningar om S6 och 
lackage, ofta styrda av ekonomiska och mark- 
nadsmassiga intressen. Dessa satter effektivt 
stopp for en saklig dialog, vilket tydligen ar 
vad som skett pa andra orter. Vi s£g ocksa att 
det kan vara mycket svart att andra pa namnda 
uppfattning, aven om man befinner sig inom 
kabelbolaget. Dar dessa intressen dominerar 
maste radioamatorema tyvarr agera pa ett 
satt sa att ocksa den mera marknadsinriktade 
delen av kabelbolaget reagerar, vilket ocksa 
var uppmaningen med artikeln.

Las DEW:s ledare i QTC nr 11/95 
och ta den pd allvar!

Ingemar Emricson
Ordf.iSVARK
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Bild och information 
dr hamtad ur 
Samlingsskriften 
’’Ambulans- och 
Ballongflyg i Boden ” 
samt ’’Brevduvor i 
mil i tar tjanst” - 
Projekt ’’Boden som 
varit” med Allan Berg 
som projektledare.

SMORGP/Ernst

Under gynnsammafdrhallanden 
kan en hrevduvapd en dagflyga 
ndrmare 100 mil Men brevduvan 
fly ger ogdrna i murker och pdver- 
kas i sin verksamhet av dimma, 
regn och asktL Flyghastiglieten dr 
omkring 60 km i timmen och 
flyghojden 200 meter.
Under 1880-talet gjordcs lbrsok med brev
duvor i mil itart sammanhang i Sverige. I Karls- 
borg kom man igang med veiksamhetcn 1886 
och senare i bade Stockholm och Karlskrona. 
Ett milit art duvslag uppriittades 1915 vid Gota 
livgardes kasem i Stockholm. Dctta ersattes 
senare av ett fast duvslag vid Falttelegrafkaren 
vidFrosunda.

Signalregementets kompani i Boden
Vid SIB- Signalregementets kompani i Boden 
provades brevduvors anvandbarhet som 
foibindelsemedcl inom Ovre Norrland under 
vintem 1937/38. Manslappteuppduvomacaen 
kilometer fran duvslaget och okadc avstanden 
succesivt - sa smaningom var man uppe i 74 km. 

Fdrsoken visade att klimatet i norra Sverige 
inte var nagot stone problem, eftersom den 
framavlade brevduvan klarade av det. Men vid

LOKALA FM-NAT Tider i SNT.

S A R N E T Tider i SNT.

Sond 0930 R6 SK3RYK FAXE-natet SK3BP
Sond 0930 145.475 Delsbo-natet SK3PH
Sond 1915 R7 SK5RHQ INFO-nat SK5AA
Sond 2000 R2 SK6RFQ GSA-natet SK6AG
Sond 2030 RO SK6RAB MARK-natet SK6BA
Sond 2100 R5 SK3RFG SK3BG-nytt SK3BG
Sond 2100 RO SK3RKK Odm^rdsnat SK3SSK
Sond 2130 R7 SK3RHU OdmArdsnat SK3SSK
Sond 2130 145.525 Lokalnat SKOMT
MAnd 2100 R2 SK3RGN Trafiknat SK4BX
Tisd 2000 ROx SK5RKN NSA-nat SK5LW
Onsd 2030 R6 SK3RIA Jamtamotnat SK3JR

SAN/A Mind 1830 3567 CW SK7SSK
SAN/D Torsd 1830 3567 CW SK6SSK
SAN/G Lord 0830 3705 SSB SK3SSK
SAN/I Lord 1230 14065 CW SK7SSK

Strangkyla bildades is och rimfrost i tjocka lager 
pa duvans huvud och pa nabbfastet. Risken var 
dock varre att duvan blev ett byte for pil
grims falken och hoken.

De basta flygtidcma, som notcrades:
Kalix-Bodcn 1 tim 10 min
Nikkala-Boden 1 tim 25 min
Haparanda-Bodcn 2 tim 50 min
Muijek-Boden 2 tim 50 min
Gallivarc-Boden 3 tim 10 min
Vintertid tog det dubbclt salang tid.

Resultatct av fbrsoksveriksamheten blev dock 
att chefen for signalkompaniet i Boden ansag 
det olampligt att i Ovre Norrland anvandabrev
duvor vid rorliga stabcr. Da sakerheten alia 
arstidervar nara nog 100% vid flygningar upp 
till 20 kmavstand,beddmdesdockbrevduvoma 
val lampade for tjanst inom Bodens fastning.

Vidberedskapens slut 1945 fan ns det c:a 280 
duvor i vid signalkompaniet i Boden. Pa grund 
av minskningen av saval personal som anslag 
bedomdes det dock omojligt att i fortsattningen 
uppnittlialla brevduveorganisationen.

Ytterligare information kan erhallas 
genom Allan Berg, Prinsgatan Ila,
96131 Boden eller
SM2AQU C-L Persson,
Karetvagen 24, 961 42 Boden

SCAG-NATTA.
eller Straight Key Night (SKN) 

ar en aktivitet i att kora HAND-PUMP, kan- 
ske som traning infor SKD som gar nagra 
veckor senare.
S KN garden 14/12 kl 1900-2400 UTC.
Frekvenser 1830-1835, 3540-3560, 7020- 
7040 kHz.

For att inte behova jaga sa manga QSO som 
mojligt, utdelas 1 poang vid vaije paboijad 
minutsomQSO:etvarar. Medandraord, 10 
QSO om 10 min. = 100 poang, eller 2 QSO 
om 50 min. = 100 poang.

Diplom utdelas till alia som erhaller 100 
poang eller mer, dessutom pris till de hogsta 
poangen.

Loggar insandes fore arsskiftet till
SM6BHZ, Bernt Gustafson,
Montorsgatan 5,
42668 VASTRA FROLUNDA.

Brevduvor till signairegementet!
- Telegrafi och 1 

samband H T
SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10, 
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888

NYAR - TID FOR SKD! 
Vi trdffas pd nyarsdagen och 
kor ”rag-cliew” i lugn takt- 
endast med telegrafinyckel! 
Alla dr valkomna!

SCAG:s Straight Key Day (SKD) avhalles 
som vanligt nyarsdagen kl 0600-1800 UTC. 
Frekvenser: 3540-3570,7020-7040, 14050- 
14070 kHz samt vart 10 MHZ-band.
SKD, som aterkommer varje nyars- och 

midsommardag, ar ingen contest i vanlig 
mening, utan en aktivitet for att kora QSO 
med vanlig ’’handpump”.

Den som korminst 5 QSO: n far som vanligt 
3 roster att fordela till tre stationer som har 
bast handslil pa nyckeln, dock hogst en rost 
per station.
Kombinationengodhandstil och manga 

korda stationer ar alltsa receptet for att fa 
manga roster. Ett diplom, ’’Straight Key 
Award”, tilldelas den som erhaller tva eller 
fler roster. Dessutom erhaller vinnaren pa 
nyarsdagen vandringspriset ”SCAG 
HONOUR KEY”, att behallas ett ar.

Vi traffas alltsa pa nyarsdagen och kor ’’rag
chew” i lugn takt - endast med telegrafi
nyckel! Skriv logg pa korda stationer och 
skicka den fore den 19/1 1996 till:
SM7SWD, HansNottehed,Tessinsvag 17A, 
217 58 MALMO.

Ge samtidigt dina tre roster pa ’’Stationer 
med basta handstilen”. Lycka till! Alla ar 
valkomna!

Hans/SM7SWD

UPPROP till SAMBANDSLEDARNA! 
Underar 1995 har en mangd radiosambands- 
uppdrag genomforts i klubbama. En del har 
vi fatt vetskap om genom brev. Det tackar vi 
for! Men det ar manga uppdrag varom vi inte 
vet ett dugg.

Nu skoter vi sambandsuppdragen pa egen 
hand, utan inblandning fran PTS, och vi far 
inte nagon statistik fran dem. Det ar viktigt 
att SSA kan ha en tillforlitlig statistik over 
denna verksamhet, inte minst vid de tillfallen 
da SSA skall underhandlamed PTS omolika 
amatorradioangelagenheter som kraver verk- 
samhetsredovisning.

Vi vill att de, som har ansvaret inom klub
bama for radiosamband, rapporterar de sam- 
bandsuppdrag som utforts under ar 1995 
till SSA:s radiosambandsledare:
SM0HEB, Harry Lundstedt,
Molkomshackcn 28,123 33 FARSTA, eller 
till respektive distriktsledare,
Uppgiv: uppdragets art (rally, orientering 

etc.), uppdragets namn, datum, antalet statio
ner som deltagit i sambandet (bas+understa
tioner) samt ansvarig for sambandet (Signal). 
Tack for er medverkan!

GOD JUL och
GOTTNYTTSAMBANDSAR!
Harry, SM0HEB
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Kvinnor kor hade kortvag och MC i Sverige! Men hara en?

amatorradiohobbyn. Men om du passar 
pa att tanka nar du dr i Helsingborgs- 
trakten sa hinner hon nog diskutera 
konditionerna och du kan fa nagra bra 
DX-tips samtidigt. Snart dr hon ocksa 
igang som MC-mobil pa radion!
- Kan jag skriva DXCC pa mitt QSL- 

kort, undr ar Anne-Li.
- 1987fickjag mitt forsta DXCC- 

diplom och har senare Jyllt pa till 125 
men har ocksa nagra som jag annu inte 
skickat in.

Hon dr fortfarande med pa topplistan 
som da och da dyker upp i QTC.

En annan utmarkelse hon har dr 
” Golden Jubilee DXCC”. Det fick hon 
genom att kora 100 olika lander pa fem 
manader!
SM7JKY/Anne-Li dr for ovrigt ledamot 

i Motormannens styrelse och val- 
beredningen i SSA.

SM6CTQ/Kjell

I QTC nr 10 framholls att 
mycket fa kvinnliga 
sandaramatorer kan skriva 
DXCC pa sitt QSL-kort. 
Nu liar vi liittat iinnu en!

- Jag blev sandaramator 1978 da jag tog 
T-certifikat, sagerSM7JKYAnne-Li 
Kj el lander.

- Aret efter blev det C-cert och senare 
pa aret ett B-cert. Ar 1981 tog jag A - 
certifikat.
Anneli tog alltsa alia certifikat- 

klasserna - nagot som dr mycket sallsynt 
idag.
- Jag var mycket aktiv i en bdrjan, men 

dessvarre sa dr det lite upp och ner med 
aktiviteterna.
Anne-Li har fullt upp som egen foreta- 

gare och driver en bensinstation i och 
tiden vill inte riktigt racka till for

SM7JKYAnne-Li Kjellander!

Manadens DX-tips
3V8BB Tunisia. Ett team tyska operatdrer fran The 

Rhein Rhur DXA var i slutet av november aktiva alia 
band. QSL skall sandas via DL2OBF. Det har varit 
oklart om operationema med utlandska operatdrer 
varit godkanda for DXCC. Bill K5FUV pa DXCC 
meddelar att 3V8BB ar en klubbstation och det ar 
klubben som har den giltiga licensen. Det har ingen 
betydelse om det ar utlandska operatdrer som sander. 
Kravet ar att man skall anvanda klubbstationen!

9N1.. Nepal JA2NQG blir aktiv fran Katmandu den 
23-31 december. Det ar lite osakert vad det blir for 
anropssignal. Han namner antingen 9N1CT eller 
9N1NQ. Det blir en satsning pa 160M sa ni som 
missade Roger nar han var aktiv fran Nepal far har ett 
nytt forsok.

A61AF United Arab Emirates. Charlotte, KQ1F 
och Paul, K1XM var aktiva i CQ WW Contest. QSL 
via N1QMM

A92GD Bahrain. Bob, N3NGC ar aktiv. QSL via 
K1SE.

D2 ..Angola. YO9CWY/D2 ar en United Nations 
operation. Det blir aktivitet nagra manader.

FT5XL Kerguelen. Operator under ett ar blir Jean 
FB1LYF som ni sakert tidigare hort som J28CW. 
Rakna med start i bdrj an av december. Jean utlovar stor 
aktivitet pa RTTY. QSL via D. Bruriaud, F5NZO, Le 
Bourg, F-71150 Vitry sur Loire, France.

FY5YE. QSL information har tidigare varit via 
W5JLU som ar silent key. Ny QSL information ar nu 
via Wes Spence, AC5K

JY4MB Jordan. Mohammed ar nu aktiv pa RTTY. 
Senast hordes han aktiv pa 14088 KHz. IQSO medde
lar han att han forsdker vara aktiv runt 18z.

KG4ML Guantanamo Bay. Larry, WB6VGI och 
Jon, W3JT blir ater aktiva i borjan av december.

S7 Seychelles. Gerard, F2JD har blivit torsenad, men 
nar du laser dett bor han vara aktiv

TT8BP Gabon. Paulo har den senaste tiden varit 
aktiv i olika DX-nat QSL via IK5JAN.

TY1IJ Benin. Sigi, DJ4IJ hors nu aktiv.
VK9LZ/VK9LX/VK9NM. Glenn, W6OTC medde

lar att QSL-kort nu sands ut. Vill du ha direkt QSL skall 
du sanda QSL till Eddie Schneider, Box 5194, 
Richmond, CA 94805 USA. QSL via byran ar via 
W6OTC

XT2DP Burkina Faso. Dan, N9XAG ar aktiv fran 
N'dorola. Dan skall stanna i landettill 1998. QSL via 
WB2YQH.

YS1X El Salvador. John, NL7GP ar aktiv alia band 
CW och SSB.

ZK1... Soutli/North Cook Island. Trond, LAI TV, 
Ingun, LAI LI A och Oddvar, LA9JX blir aktiva med 
start den 9 december. Operatorema kommer att vara 
aktiva med anropssignalema: ZK1ATV, ZK1LIA och 
ZK1NJX.

Tack alia medarbetare i DX- 
spalten!

Utan er hjdlp hade vi inte 
kunnat Italia den standard vi 
haft pa DX-spalten 
under 1995.

DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9, 546 00 Karlsborg.
Tel/Fax 0505-131 75
Bitr. red. SM6OLL Roland
DXCC-information: SM5DQC Osten
QSL-information: SM5CAK Lars
samt SM6FKF Fredy
Radioprognos SM5IO/Stig

--------------------------------------------------------------- J
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vemMatta och belatna; ”Det smakade bra, 
ska halla tacktalet undrade SM6DHU,
SM7CRWoch SM7BZV

VK9NS/Jim och SM5BBC/ 
Ulf pratar ofta med varan
dr a pa radio. Vid motet 
traffades dom for forsta 
gangen. I bakgrunden 
SM3CWE/0we.

SM4GL/Gunnar pratar gamla minnen 
med SM3BIU/Basse och SM3CIQ/Ulf

- Oj sa mycket! En stor stark var priset i 
arets DX-tavling som gick till det nor ska 
laget.

LA4LNoverraskade med 
ytterligare en ny trevlig si da 
av sitt kunnande; antenn- 
berakningar.

Trevligt att ater traffas i 
Karl sb org, tyckte SM6CVX/ 
Hans och SM5AHK/Curt

- Jo visst borjar konditionerna bli 
battre, sager SM6CVX/Hans, 

SM4CTT/Gosta och SM4B0I.
VK9NS/Jim Smith varkvallens 
huvudtalare och redogjorde bl a for 
amatorradiosituationen i Bhutan.

GladaSM6FXW/ 
Anita fran Kungs- 
backa och den 
alltid trogne DX- 
motes-deltagaren
SM4GL/Gunnar.

SM4BNZ/Rolfsvarar for manads- 
testerna och SM5CAK/Lars for 
QSL-Route. Har fanns det chans 
att kommentera och beromma 
deras arbete.

Motet i Karlsborg har blivit en 
uppskattad tradition, tyckte SSA- 

ordforande SMOCOP/Rune

Brustalet var hogt i lokalen och middagen 
uppskattad. Supen utgjordes dock inte, 
som nagon trodde, av VHF-grillat spett a 
la ON med Quad-dekorerad och special- 
konfigurerad demodulerad potatisbreak.

Sakert som amen i kyrkan, tycker dessa glada 
mannar, om chansen till nya DX-diplom nu i 
decembermorkret.

Fotokavalkad:

DX-motet Karlsborg 1995
foto: SM7OY/Gunnar

Trevligt att motet blev sa upp- 
skattat, tyckte arrangdrerna
SM6MCW/Peter och SM6CTQ/
Kjell

14 QTCNr12 1995



DX-motet Karlsborg 1995
Vid arets DX-mote samlades 
sveriges kanske mest aktiva 
radioamatbrer. Vi noterade 
manga nya ansikten.
Mest glddjande var att manga 
yngre DXare motte upp. Fran 
Norge kommer varje dr ett 
glatt gang. Kanske vi nagon 
gang i framtiden kunde kalla 
till ett nordiskt DX-mote som 
ytterligare kunde oka kamrat- 
skapen liar i norden.

Var langvaga foredragshallare Jim Smith, 
VK9NS motsvarade alias forvantningar.

Jim fick sin amatorradiolicens redan 1948 
och ni som var aktiva da kunde hora honom 
som VS1BQ. Det stdrsta flertalet, kanner 
nog Jim som P29JS. 1975 fick han anstall- 
ning vid civil Aviation i Papua New Guinea 
och da borjade nog samtidigt DX-intresset pa 
allvar. Det blev dom fbljande aren manga 
DXpeditioner till platser som Lord Howe 
Island, Solomon Island, Nauru, Kiribati, 
Cocos Keeling, Christmas Island o.s.v. 1980 
traffade Jim norskan Kirsti, VK9NS pa Nor
folk Island. Tycke uppstod och aret efter 
gifte sig Jim och Kirsti och bosatte sig perma
nent pa Norfolk Island. Det har var Jims 
forsta besok i Sverige sa med hjalp av Leif, 
SM5BFJ ordnades en rundresa i Stockholm, 
dar man besokte olika sevardheter. liman 
DX-motet blev det aven en resa till Riddar- 
hyttan dar Leif har sitt sommar QTH. Jim 
verkade mycket nojd med besoket och speci- 
elIt gladdes han at att fa traffa gamla bekanta 
som Ulf SM5BBC som han tidigare endast 
pratat med pa radio och telefon.
Eftersom Jims resekostnader var hoga, var 

vi tvungna att utnyttja Jims narvaro maxi
malt. Det blev tre olika foredrag namligen: 
VK9NS DXpcdition till Heard Island, 
VK9NS besok pa Andaman samt 50 ars 
amatorradio i Bhutan. Al It mycket intressant 
och det framfordes pa ett mycket trevligt satt. 

Nils-Goran, SM6CAS var en ny bekant- 
skap for manga, och det var forsta gangen 
han besokte vart mote. Nils-Goran har de 
senaste aren blivit en av vara aventyrare ute 
i Varlden och tillsammans med Mats, 
SM7PKK har det blivit manga DXpeditioner. 
Nils-Goran berattade om den senaste resan 
till Conway Reef med bl.a. strapatsema vid 
landstigningen. Rubriken pa Nils-Gdrans 
foredrag hette “Det blev aktivitct till slut“ 
Mycket trevligt och lattsamt framstallt. Nils- 
Goran har lange varit mycket hangiven i 
jakten att jaga bar for IOTA diplomet. Nagra 
dagar efter DX-motet hordes han aktiv fran 
Island (TF) och det var nog inte sista platsen 
han besoker tillsammans med radion.
Tom-Victor, LA4LN visade oss i ar en ny 

sida av sitt kunnande. Hans foredrag hette 
“Storsta forstarkningfor minstapengar“. Med 
datoms hjalp fick vi folja hans antenn- 
berakningar. Motet avslutades med attvi fick 
folja med Tom-Victor pa en resa till det 
varma Vastindien. som gav mersmak och 
givetvis redan en langtan tillbaka till somma- 
ren.
Att traffas ett dygn per ar och verkligen fa 

utbyta erfarenheter med varandra, ger en 
liten extra kick for hobbyn. Det var inte bara 
trafikdisciplin som diskutcradcs. Ny utrust- 
ning, nya antenner samt mer eller mindre 
invecklade konstruktioncr. Calle, SM6CPY 
berattade pa smatimmama om ett modem 
som bara plotsligt fbrsvann. Nagon pastod 
att en korvgubbe hade lagt beslag pa det? 
Manga undrade om KI var ute och letade 
efter nagon ny stjama for det hade varit en 
ovanligtlugn kvfill.

Pa Sondag eftermiddag atervande alia till 
sina hemorter. Grabbama fran SM2, SM3 
och LA som kom redan pa fredagkvallen 
hade en lang hemresa framfor sig!
Det var uppmuntrande att fa sa manga spon- 
tana tack veckan efter motet. Vi som var 
arrangorer vill passa pa att tacka alia for visat 
intresse och ni som har synpunkter pa upp- 
laggningen, val av foredragshallare m.m. 
kan hora av sig direkt till DXred.
Inkomna synpunkter som gjordcs vid enka- 

ten kan ni lasa pa annan plats har i spalten.
DXred SM6CTQ/Kjell

Enkat vid DX-motet
Gruppen runt Vattem har nu i manga ar ordnat DX- 
motena i Sverige. Efter nagra ar har detta blivit rutin 
och det har inte varit sa betungande de senaste aren. Vi 
har under aren anvant olika toredragslokaler och for- 
laggningar. De tva senaste aren har vi disponerat en 
forlaggning 5 km utanfor Karlsborg. Fordelen med 
denna plats har givetvis varit att kunna forlagga alia 
inom kursgarden. Det som varit mindre bra har varit att 
matsalen aven fatt tjanstgora som foredragslokal.

Planering tor ett DX-mote startar tidigt och redan i 
januari brukar vi traffas och enas om lampliga fore- 
dragshallare. Det galler att vara ute i god tid for 
forhandlingama brukar ta flera manader. Vi har arbetat 
med olika ansvarsomraden och gruppen som arbetat 
med just foredragshallare menade pa att vid motet 
kunde det vara lampligt att tier fick tycka till.. Vi 
bestamde att en enkat skulle goras under motet och 
nagra tog tillfallet att tycka till!

For att ta reda pa deltagamas eventuella onskemal 
betraffande gastforelasare m.m. gjordes en enkat. Av 
120 deltagare svarade 35. Majoritetens svar redovisas 
nedan.

1: Man onskade hogst tre forelasare pa lordagens 
eftermiddag.

2: Pa sondagformiddagen ansags det vara lagom med 
tva.

3. De mest onskade gastforelasama for nasta ar ar 
LA4LN, ON4UN, SMOAGD, ON6TT (ev nagon an
nan Iran Heard Island operationen), representant fran 
ARRL HQ. Enstaka roster for OH2BH och G3SXW.

4. Mest onskade amne ar antenner, trafik, m.m. pa 
lagband, d.v.s. 80 och 160M samt trafikteknik i all
manhet.

5. Pa fragan om om motesfrekvens, svarade nastan 
alia att man onskade mote varje ar.

6. Pa ’’dvrigt” onskade flera att man skulle fa en 
deltagareforteckning. Nagra onskade atergang till 
Karlsborgs fastning dar man ansag att det ar trevligare 
omgivning. 25 % uttryckte sin uppskattning och tyckte 
att allt var bra.

DX__________________________

Heard Island operationen 96
I DX-spalten i november berattade jag om 
sponsringen av denna operation. Fbljande 
har hant: Fyra operatorer fran Europa aker till 
Perth i Australien och konstaterar att den 
hyrda baten inte fyllde de krav man stallt. 
Man undrar ju stillsamt om inte amatorer i 
Australien kunde ha utfort denna inspek- 
tion? Det ar svart att pa distans bedoma om 
Peter som ar ledare for The Heard Expedition 
team kunde ha fatt dessa informationer tidi
gare, sa inte hela gruppen behovt aka till 
Australien och konstatera att baten inte var 
sjovardig. Nar man konstaterat att tankta bat 
inte gick attanvanda, bbljade man sokandct 
efter ny bat utan att lyckas. Teamet har nu 
beslutat att installa operationen och man 
fbrsoker nu istallet att planera for att genom- 
fora Heard Island operationen i november 
nasta ar.

Peter ffagar i ett fax meddelande om han 
skall atersanda doncradc pengar eller om vi 
later dom sta kvar till operationen i november 
1996.
En del uppgifter i det fax meddelande jag 

erhallit, vill Peter inte att jag skall publicera. 
De som varit med att ge bidrag, kan fa ta del 
av innehallct om ni sander mig ett frankerat 
svarskuvert.
Jag forcslar att donerade pengar ligger kvar 

till operationen 1996.

S79NEO Operationen
Hannes, DL3NEO rapporterar om sin se
naste aktivitet som S79NEO via SMODTK. 
Val hemma summerar Hannes 3 veckors 
underbar vistelse pa Mahe/Main Island. To- 
talt blev det 5.612 QSO varav c:a 500 pa 
SSB. Stationen var pa 100 watt till en R7 
vertikal. Det fanns inte utrymme for att satta 
upp nagon bra antenn for 160M och pa 80M 
fick jag inget tillsand att sanda, berattar 
Hannes. QSL-kort ar nu pavag ut. QSL via 
byran eller direkt till DL3NEO adress i CB A 
95

Elektronisk Callbook
Hemadresser och telefonnummer till mer an 
50.000 Ryska radioamatbrer. SM7DEW, Jan 
Bexner skljer en fornamlig databank pa dis- 
kett som upptar radioamatbrer i Uzbekistan, 
Ukraine, Tajikistan, Azerbajan, Belarus, Ka
zakhstan, Georgia, Turkmenistan, Moldavia 
etc.. Dubehover endast en 286 PC med 640 
Mb RAM. Endast pa 3,5" disketter.
For mer information, skriv till

SM7DEW, Jan Bexner Box 92,
341 22 Ljungby.

Mer om svenska DX-are 
Utrymmet ar begriinsat for DX-sidoma, men 
inkomna onskemal visar att man vill lasa mer 
om svenska DXare och om deras utrustning. 

Kanske du kan komma med sadana bidrag- 
undcr rubriken”Vi presenterar”

Vi ohska»* alia en rikfigf eJul 
ock L4o-H-/\)yI+ ^rl 

DX-R edakficmeK
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tSM5BDY

FakOping SK6HO 
Aloberg noder 

LAN SK6HD-2 144.725

I
Shacket hos SM5BDY/Evert

AJingsfe SK6DG

Gbg/Kung*backa SK6YW

Vet du vad 5CA4 ar for nagot? Jo, det ar 
testmeddelandet fran de fiesta vasteurope- 
iska stationer i CQ-testens CW-del. Ratteli- 
gen skulle det vara 59914 om nu signalen 
hors S9, men aven om en arlig rapport skulle 
vara 338 sander man 5CA4!

Darmed ar vi inne pa testema, som i detta 
sammanhangej kanfijrbigas. Forendelar de 
ett gissel och for andra ett stort gladjeamne. 
Detar inteutan attaven testtathetenboijarbli 
for stor. Det stora flertalet bryr sig inte ett 
dugg om tester och varfor skall da dessa vissa 
veckoslut inte ha en chans att kora radio. En 
del av testerna ockuperar hela bandet och att 
da forsoka genomftjra ett QSOgar bara inte. 
Det gar val an for oss som ar aktiva bade pa 
CW och SSB.

I de fiesta fall gar det att QSY till den lediga 
delen av bandet men det finns ju amatorer 
som inte far/kan QSY. Speciellt besvarligt 
brukar det bli under CQ WW SSB-test, nar 
SSB-stationema ockuperar ocksa halva CW- 
delen av 40-meters bandet. Jag brukar sjalv 
nagon gang kora lite test nar andan faller pa, 
men detfar inte ga till overdrift. Aidrig att jag 
skulle forsaka min nattsomn. Ska man pa 
konstlad vag halla sig vaken dessa timmar ar 
det nagot fel. Det ar val en form av doping 
och sadant brukar man bli bestraffad for. 

Det skulleval ga att rationaliserabland alia 
tester och framforallt att exempelvis en tred- 
jedel avfrekvensutrymmet lamnades fritt for 
vanligt QSO-korande. T estkorama ar ju anda 
enminoritet, somtror att de har ensamratt till 
banden. SM5BDY/Evert

XY1HT - Nyanmar (Burma)
Operationenvar inte ovantad. Sedan det blev 
klart att Romeos tidigare operationer inte 
hade utforts fran ratt plats sa har man arbetat 
pa att ater fa aktivitet fran Nyanmar. Yoshi, 
JA1UT har i flera ar haft standiga kontakter 
med licensmyndigheterna i landet. Resulta- 
tet blev att ater fa aktivera stationen XY1HT. 
Operatorer kallades pa mycket kort varsel 
och den 17 oktober blev Ray, HSO/G3NOM 
och Stig, LA7JO aktiva. Via S SA meddelade 
Stig, att han blir aktiv och manga naddes nog 
av den informationen. Stig hjalpte oss Skan- 
dinaver med att pa norska tala om hur han 
lyssnade och jag horde manga svenskar fa 
QSO pa detta fyndiga satt. XY1HT star for 
“Nyanmar Hotel and Tourism44 och det kom- 
mer nog i ffamtidenbli fler aktiviteter. Statio
nen var aktiv till den 3 0 oktober och det var 
9 operatorer med JA1UT som organisator. 
Totaltkorde 1 lOOOQSO. XY1HTQSL route 
ar via Box 1300, Nana, BANGKOK 10112 
Thailand.

Tema DX
QUO VADIMUS 7

Illustration:
Packetradio-re surser i 
Skaraborg med omnejd

I samband med drets DX- 
mote bolls ett Clustermote ddr 
vi hade kallat alia sysops i 
Sverige.
Narvarande: SMOFLY (SKOAR-6),
SM2AQT (SK2AT-6), SM2JDU (SK2TO- 
6), SM3BDZ (SK3JR-6), SM3EVR 
(SK3BG-6), SM3SGP och SM3OSM 
(SK3GK-6), SM4TBS (SK4BX-6), 
SM6JZZ (SM6JZZ-6), SM6LPF 
(SK6WW-6) och SM6MNH (SK6HD-6)

I samband med kallelsen bad vi att fa in skrift- 
ligt fran dom som inte kunde narvara och vi 
erholl svar fran SSA Trafiksekreterare VHF 
Kjell, SM7GVFoch Olle SM7HC J (SK7QJ-6) 
Ovriga horde inte av sig.

Vaije sysop beskrev sitt nat och fick beratta 
hur det var uppbyggt. Vidare redogjorde man 
for stabiliteten av natet samt onskemal till 
fbrbattringar. En stor fraga var hur natets struk- 
tur skulle forbattras i vissa distrikt. Alla var 
overens om att man skulle ha en preliminar 
handlingsplan, sa det inte stannar enbart vid 
ritbordet

SMOFLY/Bram inledde med att presentera 
SKOAR-6 med runtomliggande packet-nat. 
Bram framfbrde lite provokativt att motet hand- 
lade om hur vi skall aweckla! clustematet i 
Sverige. Anledningen till detta provokativa 
inslag var de stora problem man upplevt i 
clustematet norr om Orebro efter att forbin- 
delse etablerades med sodra Sverige genom 
forbindelsen SK4BX-6 till SM6JZZ-6. Pag- 
rund av daliga packetlankar i sodra natet bryts 
forbindelsen ofta vilket leder till att massor av 
trafik genereras pa clusterlankama i norra 
Sverige. Lankama blir overbelastade med flera 
brutna clusterforbindelser och annu mer trafik 
o.s.v. Denna situation uppstar speciellt da manga 
noder utanfor Skandinavien finns med i natet. 
Problemen beror till stor del aven pa cluster
programvaran (Pavillion Software Packet- 
Cluster), da denna inte kan anses vara anpassad 
for att hantera sa manga noder som det blir i 
natet da man knyter ihop stora delar av Europa 
eller mer. Bram ansag att natets omfattning 
maste begransas om det overhuvudtaget skall

fungera under den naimaste ffamtiden.
SM3SGP/Gunnar redogjorde for clustematet 

uppbyggnad i hela norra Sverige samt kopp- 
lingar mot Norge och Finland. Gunnar fortsatte 
med att ytterliggare beskriva problemen som 
uppstar i natet efter sammankopplingen med 
sodra Sverige och instamde i asikten att natets 
omfattning maste begransas for att det skall 
fungera. Gunnar papekade ocksa att manga 
cluster-sysopar ar DXare som ofta saknar in- 
tresset och kunskapen att skota ett ”krang- 
lande” clustemat.

SM4TBS/Bosse berattade om SK4BX-6 och 
de stora problemen man hade med packet
lankar norr och soder om Orebro. Mot soder 
hade man tappat ett fint QTH uppe pa kvam- 
torpshojden och norrut hade SL5ZYB-6 nyli- 
gen bytt QTH sa nu fiingerade forbindelsen dit 
mycket daligt.
Diskussioner inleddes med malsattningen att 

na ett konkret resultat av motet. SMOFLY/ 
Bram Foreslog att PC50TIMER bdr sattas till 
60 min eller mer pa alia clustemoder for att 
minka trafiken pa natet.
Det beslutades attman gor ett fbrsok att koppla 

ihop norra och sodra Sverige med s.k. VERY 
LIMITED PROTOCOL forbindelse mellan 
SK4BX-6 och SM6JZZ-6 for att fa bukt med 
problemen som annars uppstar i norra natet.
Olle SM7HCJ som ar sysop pa SK7QJ med- 

delar per brev att pa grund av de forhallande 
somrader inompacketradio i Sverige (las anarki) 
ar det hans uppfattning att styming ar mycket 
svar. Olle menar att vi maste lita pa de enskilda 
amatdremas/sysops sunda fbmuft, och vi kan 
darfor inte forvanta oss att natet byggs pa nagot 
planerat och/eller logiskt satt.

Personligen har jag efterlyst nagra rekom- 
mendationer fran nagon som kunde vara ytterst 
ansvarig innan det ar forsent.
Den 21 oktober var det ett packetmote i Gote- 

borg och kanske man dar tog krafttag for att 
hindra den packetradio anarki som nu ar under 
uppsegling

Inom Skaraborg kommer man nu att bygga 
nya lankar och vi raknar med att vid nyaret vara 
klara mot Alingsas/Kungsbacka och i norr mot 
Orebro. Vi hoppas ansvariga i Orebro och 
Kungsbacka har samma inriktning!

DXredSM6CTQ/Kjell.

Kartaborg SL6AL 
Nodar
LAN?

OdtthOg 
BBS SM5SUH 

Unk til SL7ZX-6

Nyttpacketndti Skaraborg A
j Ofebm/Kumte 

. r Kvamtorpshbiden1
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Tabellen visarsannolikheten attf&fdrbindelsefdrallaamatorband p&kortvag (1.8-28 MHz) ochvarannantimme(02 -24 GMT).Sannolikheten angesi procent. 
”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-89 %  ”2” 20-29%, ”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5% markeras med fortimmarna 08 och 18).
Vidare forklaring finns i QTC nr 1 1995 samt notis i QTC nr 4 1995. SM5I0, Stig.

Internordiskt
koin in u n i k at i o n ssys t e in

Tidangivelsen for SAG MARITEX som sander press 
till sjofarten angavs i QTC 10/95 som sommartid och 
texten angaende de tre tecknen blev bara delvis riktig.

Harmed rdttelse och fortydligande.
GEMENSAMT i systemet:
TRE trafiksattsberoende TECKEN genom ETERN.
Har anvandes de amtor-tecken som brukas av SAG FEC 
vardagar 1700 UTC pa 4268.6 KHz(4270.8 LSB) och 
RTTY-tecknen pa SSA-bullen sondagar 0930 SNT pa 
3590 KHz (3592 LSB). I grunden innehaller dessa 
Amtor- och RTTY-tecken samma 5 bitar plus att Amtor 
dessutom har 2 bitar till for kontroll.
Pa Pactor presenterar detta system de Nordiska teck

nen med stora bokstaver.
Stilistiskt sett ar detta diskutabelt, men hanterings- 
massigt fordelaktigt da man slipper byta program och 
att man ser om motstationen anvander konvertering. 
Har anvands ASCII-tecken och hur det kommer att se ut 
i Hamcomm som kommer med Pactor i slutet av detta 
ar far vi se.
Pactor brukas ofta med program som EJ har nordiska 

tecken. Jag undrar varfor manga envisas med PPWIN 
som med stora ramar och lister starkt reducerar utrym- 
met for text.
Pactor ar bra i BBS FWD dar man har anvandning for 

hoghastigheten 200 Baud. Vissa fakta om Pactor sasom 
ofordelaktig Duty Cycle (PTT Till/Fran-period), av- 
saknad av RESYNC (Aut ateranrop) och samre saker- 
het i daliga konditioner jamfort med Amtor har kommit 
bort i framhallandet av den hoga kommunikations- 
hastigheten som i sin tur kraver nara 5 ganger sa stor 
bandbredd som RTTY.

Varken derma eller annan Iiknande konverteringfling
er ar i Windows.
EY-KONV med konverteringsprogram, textinfor

mation och installation finns i SARTG samtliga 
programbanker samt i PC-hakipankki.

Bruno Ringfjord,
Timmermansgatan 37,
392 36Kalmar. Telefon 0480-27484

”HAM”
SM3JBS/Sven framforde i QTC nr 10 en teori om hur 
benamningen ”HAM” uppkommit.

SMOEYX i Vallentuna menar att det inte finns anled- 
ning att ytterligare diskutera denna fraga. Sanningen 
finns i ARRL’s Operating Manual som pa ett auktori- 
tativt satt redogdr for detta:

”Ham: a poor operator. A plug. That’s the definition 
of the word given in G. M. Dodge’s The Telegraph 
Instructor even before radio. The definition has never 
changed in wire telegraphy. The first wireless operators 
were landline telegraphers who left their offices to go 
to sea or to man the coastal stations. They brought with 
them their language and much of the tradition of their 
older profession.

In those early days, spark was king and every station 
occupied the same wavelength -or, more accurately 
perhaps, every station occupied the whole spectrum 
with its broad spark signal. Government stations, ships, 
coastal stations and the increasingly numerous amateur 
operators all competed for time and signal supremacy 
in each other’s receivers. Many of the amateur stations 
were very powerful. Two amateurs, working each 
other across town, could effectively jam all the other 
operations in the area. When this happened, frustrated 
commercial operators would call the ship whose weaker 
signals had been blotted out by amateurs and say ”SRI 
OM THOSE #6$!@ HAMS ARE JAMMING YOU.”

Amateurs, possibly unfamiliar with the real meaning 
of the term, picked it up and applied it to themselves in 
true ”Yankee Doodle” fashion and wore it with pride. 
As the years advanced, the original meaning has 
completely disappeared.

W3WRE/WB6BB0/Louise Ramsey
Moreau

Tema antenner!
Februari-numret av QTC 1996 - tema- 
nummer - antenner!
Temaredaktor SMOAQW Jan-Gunmar 

kontrollerar materialet och anpassar det 
for QTC - en mix av lasvart for bade 
nyborjare och ’’avancerade”.
Nagra exempel:

• Mata och anpassa kompakta antenner 
for de laga banden.
• Jordning; 80- och 160-m antenner. Hur 
tar jag reda pa markens egenskaper?
• Vandbara 2 el loopar for 40 och 80 
meter.
• Matarledningar - reaktivt avslutade 
stubar.
• Verkningsgradhosantennfilter.
• Infallsvinklar for DX-signaler pa de 
laga banden.
• Okonventionella mottagarantenner for 
de laga banden.
• Skarmade loopantenner for mottag- 
ning: 80 och 160 meter.
• Bygga en avancerad antennfarm!
• Halvloop-antennen.
• Antennerna R-5 och R-7 m.fl nyheter.
• W8JK-antennen - hur bar man sig at 
for att mata den?
Har du forslag till artiklar eller vill 
bidra med inlagg om antenner dr du 
valkommen att kontakta:

SMOAQW/Jan Gunmar
Gamla Ekerovagen 42
178 34 Ekero
Tel 08-56031996
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Bra respons 
for Packetsidan!

... Nagon ville attjag skulle ta 
upp det negativa i att kora packet 
pa kortvdg runt 14.100, som dr en 
fyrfrekvens - kommer i ett senare 
nummer av QTC
... Nagon, icke-amator, ringde 

och stdllde frdgor om amatdr- 
radio, sdrskilt packet 
... Idatornfanns flerahrev...! 
Roligt att ni horde av er!
Jag ska forsoka gora nagot av de 

ideer ni hargett mig. . .
SM7UGE/Fredrik

Buckmasters
HamCall CD-ROM pa SKOVF

Pa SKOVF Finns en server*> som ar kopp- 
lad till Buckmasters HamCall CD-ROM. 
Du nar servern genom att skriva ett SP- 
brev till REQQTH @ SKOVF. Rubriken 
spelar ingen roll, men om du vill kan du 
ange den BBS som du vill “tvinga” brevet 
till, ex: @SK2AT.AC.SWE.EU. I sjalva 
brevet skriver du “%help”, och du far da 
lillbaks en hjalptext med fler kommandon. 
Smidig server om man vill vet adress m.m 
pa nagot call. Tack till Pontus, SMORUX 
for infomation!

*) En ”server” dr ett program som du 
kan skriva brev till, det finns server's som 
gor det mesta, 7PSERVeller AUTO7P dr 
exempel pa an dr a server's for 7+.

TGZ-filer
Pa packet kommer det ibland filer som 
heter ”*.TGZ”. Jag fragade for ett tag se
dan i en bulletin vad det ar for nagot, och 
fran bl. a SM2SVX fickjag svaretatt detar 
ett satt att packa filer i UNIX-varlden. 
Ungefar som ARJ ellerPKZIPiDOS. SVX 
gav foljande forklaring till att packa upp 
med t.ex “TAR” eller “GTAR” som finns 
for DOS:
”zcat xxx.tgz | tar xvf eller kanske:
”gzip -cd xxx.tgz | tar xvf -”

Om du bara vill kolla vad det finns for 
filer i arkivet kan du byta ut X:et (extract) 
efter “tar” till ett L (list).

Omkring 30 amatorer som s am lades pa Chalmers for att diskutera packetnatets framtid 
och knytakontakter.

Packet Radio-mote i Goteborg
Till 21 :a oktoberhade WCDRG(West Coast 
Digital Radio Group) kallat till mote, vi vande 
oss i forsta hand till sysops eller folk med 
direkt anknytning till noder BB Ser eller Clus
ter i SM6 med omnejd. Vi visste att man pa 
sina hall ville traffas och diskutera packet, 
men att vi skulle fa manga svar fran engage- 
rade hams trodde vi inte. Att vi dessutom tick 
besok av LA9W0 fran Halden, OZ1IPK, 
OZ1KZX och OZ8ABR fran Fredrikshamn 
och OZ1ENR, 0Z6MK, OZ1 KPM och 
OZ1FTU fran Sjalland gjorde att vi fick god 
insikt i hur packetnatet fungerar aven pa 
andra sidan var grans.

Malsattningen med motet var att forst och 
framst traffas, och att forsoka liitta former for 
hur vi ska utveckla vart packetnat. Vi hade 
belt en representant for vaije node/BBS/Clus
ter att foibereda ett kort inlagg pa 3 -5 min for 
att beskriva dagens situation, planering for 
ffamtiden och att ge lite visioner.

Intrycken blev manga och vi blev varse att 
problemen pa manga hall ar stora. En stan
di gt aterkommande fraga ar; Nar tar nagon 
fram en fardig rigg eller en byggsats pa en 
rigg for 23 cm till ett acceptabelt pris. Vi kor 
pa manga hall pa gamla ”taxi”-riggar som ar 
utrangerade for lange sedan och inser inte 
alltid varfbr vi har alltfor manga problem 
med dessa. I Kopenhamn, med sin hoga 
trafikbelastning kor man pa split frekvens, 
dvs. en slags semiduplex. Detta for att man 
ska kunna klamma in flera noder pa samma 
QTH (man samlar alia sandare runt en QRG 
och alia mottagare runt en annan med sa stort 
avstand som mojligt). Samma system an- 
vands bl.a. ocksa pa lankarna fran Malmo 
upp genom Halland till Goteborg.

Fonvardtrafikpa 2m arbannlyst (atminstone 
i sodra Sverige), fick vi veta av Var VHF- 
manager Kjell GVF som berattade om band
planer och att man i Europa dar man idag har 
tillgang till 430 - 440 MHz, kanner att 
bandkanterna i framtiden kan bli hotade av 
kommersiella intressen. Risken finns da att 
ma n kan fa krympa bandet till samma 6 MHz 
som vi idag disponerar i SM och alia kan ju 
tank sig vad detta skulle stalla till i DL t.ex. 
dar man idag kor manga 70cm lankar split rx/ 
tx 430/438 och omvant.

Nya kontakter skapades och vi kan avsloja 
att det kommer att byggas en ny lank fran

Kopenhamn via Helsingor till Halmstad. I 
Kopenhamn kommer man att lata det stora 
clustret OZ2DXC komma in pa denna lank 
och vi kommer som ett resultat att fa en 
efferlangtad stabil forbindelse med DXC. De 
cluster som i forsta hand kommer att se 
resultatet av detta ar SK6YW-6 i Kungs- 
backa och aven SK7QJ-6 i Vaxjo och alia 
som ar lankade till dessa. En ny forbindelse 
mel lan Goteborg och Karlstad kommer ocksa 
att se dagens ljus, forhoppningsvis redan 
innan arsskiftet och vi tackar Peter SM6 VKC 
som mojliggor att vi far tillgang till ett bra 
QTH for denna lank i Trollhattan.

Pa motet togs ocksa en kontakt for att ibr- 
soka etablera en forbindelse mellan de tva 
stora BBSemai Goteborgoch detser lovande 
ut.

DL6 SM6KAT Solveig, besokte ocksa motet 
och uttryckte sin fbrvaning over den stora 
tillstromningen, hon var imponerad over hur 
enig och positiv denna grupp verkade till 
samarbete. Ett bra exempel pa vart man kan 
na med ett utbrett samarbete ar utbyggnaden 
av lanken Varberg - Gnosjo - Vaxjo. En lank 
som kommit till genom samarbete mellan 
WCDRG, SM6OEW i Vaiberg, SM7TJC i 
Gislaved, och SM7GVF i Vaxjo. Ettprojekt 
som borjade med ett lost resonemang och 
som sedan overgick i att vi letade ratt pa de 
nodvandiga samarbetspartners som behov- 
des. Ett visst rekande paplatsen och sedan var 
det bara att boija bygga.

WCDRGs hoghastighetsgrupp (6OUH, 
6KOK, 6PGP, och 6MUY) redovisade hur 
langt man kommit i sitt projekt. Avsikten ar 
att kunna kora 57.6 kbaud digitalt over en 
slags packet repeater men inbyggd bitrege- 
nerering. Man tanker kora pa 23 cm och 
6PGP halier pa med utveckling av en 23cm 
tranciver for andamalet (hoppas att denna 
kan losa problemen for vanliga lankar ocksa). 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till ETA 
(SK6AB) for det fina samarbetet med motes- 
lokal pa Chalmers, fortaring och inte minst 
all teknisk support.

73 de SM6KJX/Janne

Red. tackar Janne for artikeltexten och ska 
forsoka grava fram mer information om det 
namndahoghastighetsprojektet!
Ar detfler som experimenterar?

"X

A Packet
; Nya Packet-Radio-sidan!

SM7UGE / Fredrik Elversson.
Alstromervagen 22, 554 66 Jonkoping 
Tel: 036-14 15 94, Packetadress: 
SM7UGE @ SM7UGE.F.SWE.EU
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Efter sju sorger och atta bedrovel-
ser, s& ar nu antligen den nya di- 

plomboken klar for leverans.
Olika faktorer har forsenat den 

nSgra Sr. Istallet har den forhopp- 
ningsvis blivit battre.

Boken ar inbunden med hSrda omslag i 
storlek A4 och omfattar 350 sidor.

Den innehSller regler for 1632 diplom 
frdn 110 lander och ar rikligt illustrerad 
med bilder.

Diplomen ar alfabetiskt presenterade i 
land-ordning.

Priset for boken tacker endast tillverk- 
ningskostnaden. Att trycka idag ar dyrt 
och trots att jag forhandlat med mSnga 
tryckare och kopieringsfirmor, sS blev 
slutpriset som det blev. Den avgorande 
orsaken ar upplagan. Det kravs stora 
mangder (tusental) for att styckepriset 
namnvart skall pSverkas.

Innehallet i boken ar alltsa en SSA- 
service, men for att fS del av det fSr Du 
betala kostnaden att fa innehSllet pa prant 
och att fa det hem i brevlSdan.

Boken kostar 285 kronor plus porto for 
ekonomipaket 61 kr.

Av tekniska skal bestalls och betalas 
boken direkt till mej pa postgiro 449 62 
91-8.

A-1996
SSA styrelse har faststallt regler for nas- 
ta Sts aktivitetsdiplom. I likhet med 1992 
galler det helt enkelt att vara radioaktiv\

Diplomet kan erovras av de forenings- 
medlemmar, som i medeltal genomfort 
en radiokontakt (for SWL en loggning) 
per dygn.

Samtliga upplatna amatorradioband och 
forekommande trafiksatt far an vandas. 
Aven kontakter genomforda via repeater.

Samma station raknas hogst en gSng 
per kalenderdygn.

Avgiften ar 30 kr. Ansok senast 1997- 
02-01 till SSA kansli med en underteck- 
nad uppgift over antal Srskontakter.

Diplom SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping

erbjudes for
346 kronor 

(tillverkningskostnad 285 kr plus porto 61 kr) 
Satt in pengama pa

Postgiro
449 62 91-8 

Bengt Hogkvist

DiPLocn cmLLenpiucn axiscrIac
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OSCAR R1C
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RurzeicbeD:
OP€RACOR:
OCR OCSCCRRClCblSClXr VCRSUChSCDOCRVCRBADD VCRl.ClbC
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Morokulien Award
Det har svensk-norska diplomet, utgivet 
av ARIM, har fStt ny manager.

Det ar SMODJZ, som tagit over.
Samtidigt har diplompriset anpassats till 

40 NOK/SEK, 5 USD eller 10IRC.
Ansokningar skall adresseras till 

SMODJZ, Jan Hallenberg, Siriusgatan 
106, 195 55 Marsta.

Diplom Sverige
SM5BDY meddelar, att det insmugit sig 
tryckfel i den Diplom Sverige Record 
Book utgSva G fran januari 1995, dvs 
den med gul parm.

Om Du, som har en sSdan, for in ned- 
anstAende andringar, sS blir allt ratt.

Sida G5
Pl8-15 -P8-15 Oxaback andras till P8-16.
P8-16 Oxenvalla andras till P8-17.

Sida G10
F5 Jonkoping andras till F6.

Sida G15
M2-13 ar numera M2-02.

Sida G16
M4-03 Jonstorp andras till M4-04. 
M4-04 Viken andras till M4-05.
M4-05 Vasby andras till M4-06.

Sida G18
infores 012-08 Fjallbacka
infores P8-15 Orby
infores M4-03 Hoganas

Du som behover en Record Book - satt 
in 80 kr p& NSA postgiro 92199-9.

Skall Du trycka QSL? Glom da inte att 
ange forsamlingsbeteckningen.

Osterrike firarsitt jubileum 
med hela tvd diplom, varav 
det hdr dr det ena.

Osterrike fyIler 1000 £r!
1996 fyller hela Osterrike 1000 ar!

Med anledning harav utger OVS V, Ost- 
errikes officiella amatorradioorganisation, 
tv& olika jubileumsdiplomtill lie radio- 
amatorer och SWL for verifierade kon
takter under kalenderAret 1996, dvs 1996- 
01-01 kl 00 UTC till 1996-12-31 kl 24 
UTC.

Alla band och trafiksatt far an vandas.
Varje diplom kostar 100 OS, 15 DM 

eller 10 IRC. Ansok med GCR-lista, se
nast 1997-12-31, till OVSV Diplomma- 
nager, Theresiengasse 11, A-1180 Wien, 
Osterrike.

WOEM-Worked OEM
Kontakt med 20 olika stationer, som an- 
vander jubileumsprefixet OEM.

Minst 3 av dom kontaktade stationema 
skall vara frAn 0EM1 och 0EM3.

MOEM - Worked 1000 OEM-points 
Kontakt med olika stationer, som anvan- 
der jubileumsprefixet OEM.

1000 poang behovs.
Minst 5 olika amatorradiodistrikt 

(OEM1-OEM9) skall finnas med.
Station i distrikten 0EM4, 7, 8 och 9 

ger 29 poang.
Station i distrikten 0EM1, 2, 3, 5 och 

6 ger 10 poang.
Klubbstation (oavsett distrikt) ger 30 

poang. Dessa kanns igen pa forsta bok- 
staven i suffixet, vilken ar X, tex 
OEM6XAB.
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Allmant

HF-95 vid FBU-kursgdrdpd Faro

Konferens - Kortvag
Kortvdgskonferensen i Sverige som 
aterkommit vart tredje dr har som 
syfte att ge deltagarna mojlighet att 
uthyta erfarenheter, presentera ny- 
heter och diskutera nya projekt 
inom kortvdgsomrddet Arets kon
ferens var mer internationellt in- 
riktad an tidigare.

Datorns intrude i kortvdgs- 
kommunikationen var mdrkhar.

Den 15-17 augusti hade vi ndjet att som 
stipendiater fa delta i den nordiska HF- konfe- 
rensen. I likhet med tidigare ar var konferensen 
forlagd till FBU-kursgard pa Faro. Ett Faro 
som verkligen visade sig pa sin absolut basta 
sida med bla himmel och sol. De ansvariga 
hade redan dar skapat betingelser for att fa en 
lyckad konferens. Hela vistelsen praglades av 
en genomtankt organisation fran fbrlaggning 
och mat till ett mycket intressant program. Ett 
stort tack till organisations -och program-kom- 
mitteer med Carl-Henrik Walde SM5BF som 
hogste ansvarig.

Nya kontakter
Arets konferens var mer intemationell an nagon 
gang tidigare och alia foredrag och diskussio- 
ner fordes pa engelska. Datorns intrade i kort- 
vagskommunikationen var markbar och delta- 
gama bjods pa ett mycket intressant program 
med mycket kompetenta foredragshallare fran 
USA, Tyskland, Osterrike, England, Belgien, 
Holland, Australien, Kanada, Norge och 
Sverige.

Vagutbredning
Programavsnitt 1 handlade om vagutbredning 
och man startade med att bland annat redovisa 
ett experiment dar man hade placerat en san- 
dare i Isfjord pa Svalbard och en i Harstad som 
liggeri nord Norge. Mottagare- stationer place- 
rades i Tuentangen utanfor Oslo och i Lycksele. 
Tidigare har matningar av detta slaget ej gjorts 
med denna matmetod den sk. DAMSON 
(Doppler And Multipath SOunding Network) 
och resultatet fran dessa matningar samt de 
dvriga vi fick redovisade kommer att ha stor 
betydelse vid planering av kommunikation pa 
hog latitud. Hela formiddagens program hand
lade j ust om ol ika matmetoder pa hoga latituder 
dar samtliga pa visade stora skillnader jamfbrt 
med andra platser i varlden. Konditionema pa 
hog latitud kunde forandras snabbt och utan 
forvaming vilketberoddepa narhetentill auroral/ 
polar-cap ionosphere. Mycket intressanta mat
metoder redovisades, men vi fick kanslan avatt 
allt inte var fullt utforskat och att det hela tiden 
pagick utvecklingar for att kontrollera vag- 
utbredningen pa kortvag. Intressant ar att no- 
tera det samarbete som fbrekommer. Sjalva har 
vi som radioamatorer studerat kortvags- 
kommunikation pa lagre frekvenser och da vid 
flera tillfallen iakttagit fenomen i samband med 
norrsken eller kanske rattare sagt efter norrsken 

da polen fortfarande fungerat som en vagg for 
radiovagoma men givit en spegling, sa forbin- 
delser langt in i Ryssland varit mojliga. Bl. a. 
har vi efter norrsken haft kontakt med stationer 
i Kamtjatka och Sachalinomradet pa 1.8 MHz.

Digital kortvagsradio
Programavsnitt 2 handlade om kommersiella 
produkter och kom i huvudsak att handla om 
kommunikation i natverk, mobilkommuni- 
kation, datamodem for kortvagsradio samtnasta 
generation av digital kortvagsradio. Det ar s vart 
att framhalla nagot fore det andra, men mycket 
intressant var en produktbeskrivning av Alcatel 
801 som ar en mobil meddelande-terminal som 
kunde anslutas till en SSB kortvagsradio. Stor 
del av meddelandehanteringen var automatisk 
och hade inbyggt selektiv och kryptofunktion. 
Alcatel 801 hade pro vats under svara forhal- 
lande och man hade vid test mel lan ett Hercules- 
plan till en landbaserad station i Belgien erhallit 
mycket fina resultat vid en flygning till och fran 
USA.

Frekvenshopp
Dagens foredrag avslutades med Panther-H ett 
frekvenshoppande system som verkligen hade 
vidareutvecklats. 80-talets trevande forsok med 
frekvenshopp i VHF och UHF omradet ar ett 
minne som lever kvar, men da kunde man inte 
dromma om att detta system skulle kunna fa 
nagon framtid pa kortvag.

Programavsnitt 3 inleddes med ett foredrag 
om hur framtidens hoghastighetsmodem kom
mer att vara konstruerade. Overforing av digi
tala signaler okar i omfattning da digitalt tai, 
digitala bilder och data i stora mangder an- 
vands. V id konstruktion avkortvagsmodem for 
digital overforing ar det en mangd omgivande 
parametrar att ta hansyn till. Kan bara namna 
nagra t.ex. stomingsnivaer, brus ochantal hopp 
i jonosfaren. Kortvagsmodemen an vander hela 
kanalbredden upp till 2700 Hz. Man redovi
sade tva typer av teknik, forst parallellmodem 
med 16 eller 39 toner samt fasskiftsmodem 
med 8 faslagen. Utvecklingen gar mot 5 2 toners 
parallel lmodem och fasskiftmodem med 16 
faslagen. Matningar hade visat att fasskift- 
modemen var bast vid data overforing, medan 
parallellmodemen visade sig vara mer lampade 
for digital overforing av tai och bild. Darefter 
foljde ett mycket intressant foredrag om hur 
man gjort en forbattring av det gamla Nato- 
systemet RATT (Radio Teletype Traffic).

Det nya systemet skulle anvandas tillsam- 
mans med STANAG 4285 HF modem mellan 
fartyg och landbaserade stationer och hade band- 
bredden 1240 Hz. Det nya systemet kunde aven 
anvandas for annan digital trafik samt aven 
utrustas med ARQ (Automatic Repeat Request) 
funktion.

Digital signaliiverf tiring
Digital signal overforing via kanaler pa olika 
frekvenser har varit ett stort problem, da det 
genererat fading. Ett foredrag kom att handla 
om olika modulationssystem. Vi fick bl.a. lara 
oss att en digital modulerad signal utan 
amplitudvariation och i fas kallades CPM ( 
Continuous Phase Modulation) och att detta 
system bl.a. med fbrdel anvands vid mobil 
telefon och satellit kommunikation. GSM-sys- 

temet ar ett bra exempel pa denna typen av 
modulation. Problem i samband med 
kortvagskommunikation ar som bekant atmos- 
fariska stomingar, varierande ljudstyrka och 
stomingar fran narliggande stationer. I militara 
sammanhang far man aven ta hansyn till avsikt- 
liga stomingar. Enmetod attkomma over dessa 
problem ar bredbandig utsandning i kombina- 
tion med kodteknik

Lankprotokoll var en annan intressant sak 
som berordes. Under de senaste aren har flera 
lankprotokoll for overforing avdata utvecklats. 
Det mest kanda ar radioamatoremas AX. 25 
baserad pa X.25. Detta lankprotokoll ar ur- 
sprungligen avsett for tradkommunikation. I 
ffamtiden kommer det att bli lankprocedurer 
med effektivare kapacitet. Ett sadant beskrevs 
och benamndes som U.S. Federal Standard 
1052. Den nya flugan Internet berordes. En 
foredragshallare berattade om hur slutna pri- 
vata nat anslots till Internet, framforallt be
skrevs natverksstymingen i det privata natet i 
forhallande till Internet.

Minskat behov av telegrafikunskap
Under programavsnitt 4 presenterade GEC- 
Marconi tva intressanta system. Det forsta be- 
namnt ASSATS som redan var i drift vid Eng
elska marinen och ett som kommer i drift i 
Sverige under benamningen KV90. Man kan 
saga att KV90 ar ett automatiskt radio- kontrol- 
lerat systemsom i framtiden kommer attminska 
behovet av hogre telegrafikunskap i dom tidi
gare Stab-Stabradionaten. I framtiden kommer 
daremot telegrafistema att fa en storre kunskap 
i vagutbredning for att kunna programmera in 
liimpliga frekvenser i minnesbankema. For att 
fa nagon kunskap i etervana kommer formod- 
ligen telegrafiutbildningen att vara kvar pa en 
nagot lagre niva. I det nya systemet firms det en 
mojlighet for operatoren att kunna ga in manu- 
ellt. KV90 ar ett rorligt system som ar mycket 
flexibelt i sin anvandning och med nya master 
och antenner, kommer det att vara mycket 
snabbt upprattat.

Datalink for flygbolag
Telia Mobitel beskrev HF-Datalink som ar ett 
varldsomfattande system for kommersiella flyg
bolag. Systemet ar kortvagsbaserat och ar 
packetorienterat. Data fran och till flygplan 
samt kontinuerlig liigesrapportering for flyg- 
trafikledning overfores digitalt. Jamfbrt med 
talkanaler gors har en betydande frekvens- 
besparing som kan fa en stor betydelse i fram
tiden.

Blick i framtiden
Vi fick genom arets konferens en blick in i 
framtiden. Vi fick ta del av intressanta mat
ningar och knyta intressanta kontakter inom 
kortvagsradion, som just i ar passade pa att fylla 
100 ar. Under hela vistelsen var amatorradio- 
stationen SL1HF aktiv och fororsakade ’’pile 
up” pa IOTA frekvensema. Det visade sig att 
inte mindre an 52 deltagare hade amatorradio- 
licens.

Stipendiaterna Kjell Nerlich, SM6CTQ 
(FRO) och

Gunnar Kvarnefalk, SM0SMK (SSA)
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VHF/UHF expedition iEstland
K017AW: SAAREMAA ISLAND, SMOOGX SMOKAK SMOVFI

Fem dr ifoljd liar ett gang fran 
kluhhen ES5WE i Tartu tillsam
mans med ndgra SM0:or dktpa 
VHF/UHF expedition i Estland 
Varje dr har en ny lokatorruta 
aktiverats och i dr var aktiviteten 
pd HF hogre an tidigare.
Har dr ett utdrag ur dagboken som 
forts av SMOOGX Kjell

Lordag 22 juli. Etter flera manaders planering - antli- 
gen dags att ge sig av. Det ar Lasse SMOKAK, Jesper 
SMOVFI ochjag Kjell SMOOGX somrepresenterar SM. 
Fran Estland deltar ES5 MC RY QAPC QX RW YZ och 
IB. Forutom dessa amatdrer, 2 hustrur och 8 ’’overtoner”. 

Utrustning: 7 riggar varav tva handapparater, antenner 
for 50, 144, 432 och 1296 MHz samt en vertikal HF- 
antenn - tor mi g en ny erfarenhet; en Gap T itan DX for alia 
band utom for 160m. Alla dessa antenner plus koaxrullar 
binds fast pa biltaket. Oj, vilken syn.

Sondag 23 juli Ankomsttill Tallinn. Lasse agnar 20 
minuter at att skriva en bil-innehallsforteckning. Forsta 
anhalt: Lasses sommar -QTH i Estland. Entradantenn tor 
80m och en dipol for 6m kommer upp och vi ar QRV.
Mandag 24 juli Morgonen. Jag ropar in pa TS Anatet 

3728 kHz kl.0815. Pa ettermiddagen borjar resan till vart 
slutmal, on Osel - SAAREMAA pa Estniska. IOTA EU- 
34. Farja over sundet. Vi besoker ESOCB. Hos honom 
finns den estniska fyren (for dvrigt skankt av Lasse) pa 
50.037MHz ESOSIX. Vi provmater och firmer att den ar 
vid god kondition. Den ger hela 16 watt. Antennen ar en 
dipol som sitter pa 17 meters hojd. Tillrackligeffektforatt 
vi ska hora den i SM.

Sista biten pa on Osel - en gropig grusvag (ca 3 5km). Vid 
malet mots vi av de estniska amatdrer som ska delta i var 
expedition.
Tisdag 25 juli. Formiddagen agnas at att montera 

antenner, resa talt, fylla taltet med diverse radioutrust- 
ning, bara upp utrustning till fyrens topp - 55 meter och 
255 trappsteg.

Tillsammans med Jesper monterar jag en GAP Titan 
DX antennen. Den ar 7,5 meter lang. Inte svar att montera 
- det finns bra instruktioner i manualen. Till och med ett 
special verktyg tor att dra fast skruvama finns. Dessutom 
en penna tor att man ska kunna skriva upp vardena vid 
avstamning av antennen.

Allt pa plats - intrimning snabbt avklarat Alla band 
utom 15m har en SWR under 1.6.15m fixas snabbt med 
en liten justering pa en av trimpunktema. Vad sags om 
59+ till Stockholm? SMOIN/Knutte tror fortfarande inte 
att man kan fa sa bra signaler pa en vertikal pinne.

Antenner for 2m och 6m MS satis upp i master pa 
marken. Dessutom antenner uppe i fyren. Jag vill inte

gora vad dessa galningar gor; sta pa racket - pa en hoj d av 
55 meter med tva beamar och en rotor i ena handen och 
dessutom halla balansen. Sedan ska man fa fasta det hela 
sa att det motstar vinden. Men allt gar bra!

Detta ar ett QTH inte manga kan skryta med. Sa fort vi 
kan kollas kondsen pa de olika banden. 50MHz ar lugnt, 
lika sa 144 432 och 1296. Grabbama ropar pa 14.345 
etterskedspa 144och50MHz MS = Meteor scatter. Inga 
problem att fylla var sked-lista. Ett riskabelt projekt ar 
att satta en 1.5 meter stor parabol pa ett 8 meter hogt ror. 
Hela tingesten stagas med fyra linor och en rotor i botten. 

Dags att jaga rara DX Jag roar mig med att ropa in pa 
olika SMO-repeatrar och konditionema ar bra - jag kor 
SMOLQI pa 145.525 FM. Jag har ca 300 watt att mata in 
i en 13 el beam.

Vi deltar i 50MHz testen pa kvallen men de QSO:n vi 
genomior ar latt raknade. Urdaliga konditioner!

Onsdag 26 juli. Dagen forflyter lugnt och vi gor en 
utforskning av omgivningen och kor lite radio.
Torsdag26juli. TSA-snackinnanfrukost. 50MHzar 

tystmen vi har CQ maskiner igangpabade SSB och CW. 
Inget napp. Vi kor de stationer vi har pa var MS skedlista. 
Vi lyckades fylla dygnet med skeds ganska bra, ca 75%. 

Jag far erfara ett nytt satt att kora MS. I stallet for en 
hoghastighetsbandspelare anvands en dator med ett ljud- 
kort och program for digital audio. Med detta program 
kan man spela in ljudet i 4 minuters sekvenser. Under 
inspelningens gang far det att se om det forekommer 
reflektioner. Finns det en reflektion sa kan man avgransa 
en sekvens och spela upp den igen. Hastigheten vi anvan- 
der for att sanda MS ar 1000 LPM. Med datom gar det att 
reducera CW-hastigheten 10 ganger till 100 LPM. Kva- 
liten ar sa bra att man i de fiesta fall kan avlasa delar av 
en signal och i de basta retlektionema kommer hela 
signalen fram.

Pa ettermiddagen hors en tysk fyr pa 23cm. Senare mot 
kvallen okar signalstyrkantill 57-58. Lasse sitter i tomet 
ochkor 144 och 432. Konditionema braochhankor DL- 
OZ-ES-SM-OH-SP-UA samtidigt som han skickar kord 
station upp till 23cm. Pa 23cm blir det DL-OZ-ES-SM- 
OH i loggen.

Fredag 28 juli. Jag missar TS A natet Formidda- 
gen forflyter lugnt. Det dyker upp en OK2 station pa 
144, men inget annat vart att notera. Under natten kors 
nagra 2/70 QSO:n till DL-SP-OZ och SM. Konditio
nema bra men motstationema sover.

KAK-Lasse, ar en hangiven VHF:are, tar med sig mad
rassen upp i fyren. Ja, han sover dar ocksa! Eftersom man 
sover nar konditionema ar daliga och heist nara riggen 
somnar Lasse pa golvet. Jesper ar vakthavande operator. 
Av nagon anledning staller Jeppe en fraga till Lasse. 
Innan Jeppe hinner fraga, kommer Lasse med svar: ”59 
59 ?? blink blink? DX pa gang”?

6 meter ar en besvikelse. Vi har laddat med 2 riggar och 
4 antenner. Pa backen en vertikal, en 5 el beam, en 2 el 
quad och i fyren en dipol. Vad hjalper det om konditio-

- Allmiint ----------------------------

Utrustningen redo for IOTA-contesten: 
Kenwood TS 850, Datong Speech 
processor, Timewave DSP-9+. Hand
appar at for kontakt med fyren. Datorn 
dr en AST 486 med EI5DI:s IOTA- 
program. Foto SMOOGX/Kjell

nema inte ville infinna sig. Vad som retar mig ar att det 
korts mer QSO:n pa 23cm an pa 50MHz.

Vilken kansla att sitta uppe i fyren! Pa dagen kommer 
busslaster med turister som ska upp i fyren. Oj vad skraj 
jag blir! Hela tomet borjar namligen svaja. Men jag 
vanjer mig aven med detta.

Pa natten ar det verkl igen speciellt att sitta har i enfyr och 
kora radio. Utanfor fonstret ar det backsvart, i nasta 
ogonblick skar en stark ljusstrale flera kilometer rakt ut 
genom luften tor att ater forsvinna. Det lugna surret fran 
motom, bruset fran radion och de blinkande fyrama i 
Lettland gor mig lyrisk.

Lordag 29 juli. Lordag morgon. Idag ske det ske! 
Bade IOTA testen pa HF och Estonian Open Fielday pa 
VHF/UHF. Jag har aidrig tidigare kort en langre contest 
pa kortvagen. Det ar darfor mycket spannande. EI5DI:s 
IOTA program laddat och GAP Titan DX-antennen 
trimmad, sa nog ar vi redo. Redan en halvtimme fore 
testen ar det otroligt manga som lagger ut en ton for att 
bevaka en frekvens.

Klockan 1200 UTC brakar det loss. Det tar mig ca 20 
minuter att hitta en ledig frekvens. Jag har fatt tor mig att 
jag ska vara mer intressant att kora an andra. Jag finns ju 
pa en IOTA-d = 15 poang, annars bara 5 poang. Jag finns 
ju i ett udda land = multiplikator poang.

Problemet ar att jag, som ar fysiskt ar stor, ar torklen pa 
bandet. Mina 100 watt racker inte langt. Jag ligger pa 
20M SSB och hela tiden blir jag overkord. Jag agnar for 
mycket tid att hitta en ledig frekvens tor att sedan helt 
enkelt bli bortjagad. Jag har torstatt att i en contest ska 
man vara bred a la UA hembygge med ett kraftigt PA a 1 a 
flera KW.

Vi byts av och kor under ettermiddagen och kvallen.

Flygande blodsugare
Eftersom vi sitter i ett talt ute pa en aker, utan nagon 
belysning runt omkring sa dras alia Estlands mygg, 
bromsar, bitande flugor, spindlar och tvestjartar till vart 
ljus i taltet. Jag vet inte hur denna mangd kan ta sig in i 
taltet. Vi kletar in oss i en illaluktande rysk militarkram, 
men de sma hittar alltid en flack att bita pa. Nar det ar som 
varst ser man inte riggen framfor sig for all flygetyg. Det 
ar med andra ord omojligt att fortsatta denna kvall.

Fulltraffar: 70cm testen och 23cm
Nar contesten ar slut har vi fatt ihop 396 QSO:n och 
110.000 poang. Vi tycker det ar OK. 70cm testen och 
23cm ar fulltraffar. Om kondsen pa 6M var daliga sa var 
det rena julafton pa 144-432-1296MHz. Det kordes 
under testen 35 QSO:n pa 23cm och de fick till den 
langsta kontakten pa hela 1242 km till PA0EZ. Grattis! 
Pa 2M 243 QSO:n var det langsta 650 km. Pa 70 cm 
kordes 93 QSO:n och basta QRB var 900 km. Troligen 
har vi vunnit 2 m och 70 cm, men det fanns en tysk station 
i Polen (SOlNVC/p) som kanske hade an battre tur pa 
23cm.

Vi hoppas att vi vinner multibandskiassen. I VHF/UHF 
testen anvande vi callet ES5Q/0.

Direkt efter testen ar det dags att bdija riva Gap-anten- 
nen. Den har gjort mer an vad jagtrodde den skulle klara 
av.

Lordag kvall ar de fiesta grejema nerplockade fran fyren 
och ladoma ater fyllda med riggar och kontakter. Sista 
kvall tillsammans. Vi surrar om nasta ars expedition. 
Troligen Lettland och rutan KO07 eller KO 17?

Sondag 30 juli. Bilen lastad och vara vanner vinkar av 
oss nar vi ska med baten over till fastlandet Visit hos 
ES1C W i Tall inn och koll i hans QTH - ca 110 meter over 
havet!

Pa vagen ner i den ryskbyggda hissen kanner vi att 
golvet inte ar ordentligt lagt Golvplaten skakar och 
kroknarnarvi starpaden. Dessutom kommer tva kraftiga 
smallar, troligen fran styrskenan. Vi blir ordentligt vita 
om nosen. Vardens kommentar ar lugnande: ’’Hissen
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He la ganget - 8 st ES och 3 SM + 
over toner. Ett stort tack till grabbarna 
Estland som ordnade sa att vi fick 
tillgang till fyren.

SMOKAK/Lasse i tornet kor 144 och 432 
utav bara attan. Utrustning bl a CQ- 
maskin for CW, IC 726, IC 475 och 
IC290. Foto: SMOOGX

SMOVFI/Jesper och ES5PC/Viljo bevakar 
kondsen. Pa eftermiddagen hordes en tysk 
fyr pa 23cm. Senare mot kvallen okade 
signalstyrkan till 57-58. Foto: SMOOGX

Alimiint

Jobbigt att bara upp 
utrustning tillfyr ens 
topp, 55 meter och 255 
trappsteg.

ES5MC/Arvo monterar 
antenner i toppen av 
fyren. Tank dig att sta 
pa racket pa en hojd av 
55 meter med tva 
beamar och en rotor i 
ena handen, halla 
balansen och fasta det 
hela sa att det motstar 
vinden!
Foto: SMOKAK

SMOOGX/Kjell kor IOTA-te st en. Jagborjade dagen med ett TSA-snack innan frukost. 
50MHz var tyst men vi hade CQ maskiner igang pa bade SSB och CW. Inget napp. Vi 
kor de de stationer vi hade pa var MS skedlista bl a. Vi lyckades fylla dygnet med skeds 
ganska bra, ca 75%.

Contesten har borjat. ES5RW/Rein lyssnar och fbrsoker urskilja de olika 
signalerna - nagot som inte dr latt da alia trangs pa samma frekvens. 

Till hoger syns utrustningen for 23 cm. Fran 28 till 23 via transverter. 
Ovrig utrustning bl a Kenwood TS 850, Datong Speech processor och 

Timewave DSP-9+. Foto SMOOGX/Kjell
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40 METERS
7100 7150

7000 7150 7300 kHz

♦ Phono operation is ollowed on 7075-7100 kHz 
in Puerto Rico. US Virgin islonds ond areas of 
the Caribbean south of 20 degrees north latitude, 
ond in Hawaii and areoa near ITU Region 3. 
including Alosko

30 METERS

28.000 28.300 29,700 kHz

Novices ond Technicians are limited to 
200 wotts PEP output on 10 meters.

6 METERS

.......... . ] e.a.c.t
54.0 MHz

i 2 METERS
|1................................■■■■■-] EA-CJ

144.0 148.0 MHz

12 METERS

E.A.C

24,890 24.930 24,990 kHz

28.100 28.500 W METERS

160 METERS

I ■ -r ---- 1 E'A'C
1800 1900 2000 kHz

Amateur stotions operating at 1900-2000 kHz must 
not couso hormful Interference to the radiolocation 
service ond ore offordod no protection from 
radlolocotlon operations.

80 METERS

3700 3750

3500 3750 4000 kHz

CW and RTTY 
CW. Voice. SSTV, FAX. 
and RTTY
CW. Voice, SSTV. 
ond FAX
CW and SSB

CW only

N.T

G
A
E

15 METERS
21,200
— 21,300

Ty. 21,225

Upptiickte niirjag senast var i US, att manga ligger och ropar 
CQ DX, (pa CW) meUan exempelvis 3500-3510 kHz och 7000-7010 kHz,
Det drfa amatdrer i US som liar mdjligha att gd sd lagt ifrekvens (endast at 10- 

tal procent, enligt min kompis, som dr EXTRA-licensare).
Da betyder att manga kanske missar QSO med US (County, stater etc.). Kanske 

denna US-bandplan kan vara till lijdlp for DX-jdgare
Lycka till medjaganilet!

E -AMATEUR EXTRA 
A -ADVANCED 
G -GENERAL 
T -TECHNICIAN 
N -NOVICE

(Effective January 31, 1989)
Revised July 25, 1989

US AMATEUR POWER LIMITS 
At all times, transmitter power should 
be kept down to that necessary to 
carry out the desired communications. 
Power is rated in watts PEP output. 
Unless otherwise stated, the maximun 
power output is 1500 W. Power for all 
license classes is limited to 200 W in 
the 10,100-10,150 kHz band and in all 
Novice subbands below 28,100 kHz. 
Novices and Technicians are restricted 
to 200 W in the 28,100-28.500 kHz 
subbands. In addition, Novices are 
restricted to 25 W in the 222.1- 
223.91 MHz subband and 5 W in the 
1270-1295 MHz subband.
Operators with Technician class 
licenses and above may operate on all 
bands above 50 MHz. For the most up- 
to-date information, please check the 
latest edition of The FCC Rule Book or 
the “Happenings” column in OST.

23 CENTIMETERS
1270 1295

N

E.A.G.T

1300 MHz

Novices ore limited to 5 watt# PEP output 
from 1270 to 1295 MHz.

Part talt och delar av antennparken: 144 
MHzyagi, HF-vertikal GAP Titan DX 
(sjalvlysande), mast for HF-dipoler, 1296 
MHz-parabol, 50 MHz.
Ett riskabelt projekt var att satta upp den 
1.5 meter stora parabolen pa ett 8 meter 
hogt ror. Hela tingesten skulle stagas med 
fyra linor och en rotor i botten.

stannar ibland och vi kan fa sitta har i flera timmar”. Vi 
hade tur, vi klarade det bra.

10,100 10,150 kHz

Maximum power on 30 motors is 200 wotts PEP 
output. Amateurs must avoid interference to 
the fixed service outside the US.

20 MEi'ERS
14.025 14.150 14.225

14,000 14,150 14,350 kHz

1.25 METERS
222.1 223.91

220.0 225.0 MHz

Novices are limited to 25 watts PEP output 
from 222.1 to 223.91 MHz.

70 CENTIMETERS

5167.5 kHz (SSB only): Alosko emergency use only.

KEY

Maiidag 31 juli - tack till klubben i Estland
Hemma pa morgonen.

73 fran Kjell, Lasse och Jesper
17 METERS

I i i
E.A.C

'8,068 18,110 18,168 kHz

33 CENTIMETERS

902.0 928.0 MHz

Oka dina chanser for USA-DX!
Allmdnt ----------------------------

Stort tack framjors till grabbama i Estland 
och speciellt till ES5MC Arvo som ordnade 

sd att vi fick tillgang till fyren!

Du som kort oss och vill ha QSL:
QSL manager for ES0SM/0 dr
SMOOGX Kjell ok i callboken:

ES5Q/0 ES5RY Tom
PO Box 177
TARTU EE-2400
Estland

Du som skickar QSL direkt - glom into adres- 
serat och frankerat svarskuvert!

gnign
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g'^SSA - Sveriges Sandareamatbrer
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LoftifoK file:///D|/TILLF/SSA.HTM

Wekome ! WhaTr New* j Whaf r Cool* j Quettiw: J Net Sga>ch

I.Jnl.x

A - Sveriges Sandareamatbrer

This server is administrated by SM7UFW Niklas and SM7VDC Claes.

These: contain hfonnafcws about SSA r................................... ““y® •:!
Kontaktpersoner:

Niklas SM7UFW Claes SM7VDC
7™™~ • _ :..... ^ WW83 e-mail e-mail <b

>| te93ng@te.hik.se claes.johansson@te.hik.se ;£:%
tel 070-7922489, «

0480-446339
• About SSA... 0480-446346
•Amateur Radio Certificates in Sweden ---------------------------------------------------------------------------- '
-Visitto Sweden
• The Swedish Districts
• Swedish Amateur Club Information £2KlJ_n
• Contests (95ii i4)
- Beacons, Repeaters and Bulletins
- QSL Bureau
- Diplomas
■ Packet Radio

The date after the links tells you when it was last updated.

These pages is, as we say, "under construction". That means that we need to get more information onto these 
pages. We are looking for "editors" for these pages. If you are interested, you would be in charge of a page, ie 
keep it up to date, add information etc. Contact SM7VFW or SM7VDC for more information.

r..................................................................................................................................................
Kontaktpersoner:

Niklas SM7UFW Claes SM7VDC
e-mail e-mail
te93ng @ te.hik.se claes.johansson @ te.hik.se 
tel 070-7922489,
0480-446339
0480-446346

------------------------------------------------------- J

--------------------------------- Alim tint --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SSA pa 
Internet

Sedan en tid liar SSA en egen 
hemsida pa Internet
Har dr det tdnkt att marknads- 
jora foreningen och 
amatorradioliobbyn.
Servem administreras av Niklas SM7UF W, 
Claes SM7VDC och Leif SM7MCD. Hog- 
skolan i Kalmar (HiK) tillhandahaller 
Internetanslutningen i form av ett samar- 
betsprojekt mellan HiK och SSA. I sannna 
server har aven Kalmarklubben KRAS 
SK7CA och Hogskolans station SK7DO 
sina resp hemsidor.

SSA’s sidor ar inte fardiga, och vi soker 
redaktorer som kan ta hand om varsin sida 
med resp amnesomrade. Du som ar intresse- 
rad kan skicka ett mail eller ringa till oss. 
WWW-servern nas pa adressen: 

http://ssa.te.liik.se
Om du har problem att na ff am, prova med 

var IP-adress, dvs:
http://194.47.164.16

I samma dator finns aven en FTP-server dar 
du kan lamna bidrag. Logga in anonymt och 
ladda upp heist fardiga HTML-dokument 
och bilder, altemativt ren textfil. Adress: 
ftp://ssa.te.hik.se

Information genom
Niklas SM7UFW

^'FirstClass Client - [STARK-Amatorradio]
Arkiv Redigera Meddelande Konferens Diverse Visa Hjalp

;B; Konferens 12 Dokument 9 Mappar____________________

z r
Repeater info

■
Fragor

Packet FRO

ifer Or
SSA Amator o TV Satelliter

Kortvag

T elekommunikationer

n
Frekvenser

ei r KJELL HALLIN 1K Halsningar i 10/31/95 03:22 PM

El F Erik Johansson 1K QTC-meddelande 10/31/95 03:19 PM

L D Daniel Stenvall 12K Trana Morse 10/31 /95 02:14 PM

7 Daniel Stenvall 9K STARK 10/30/95 02:12 PM

e r Daniel Stenvall 2K Anropssignaler 10/27/95 11:24 PM

El F Daniel Stenvall 1K Forkortningar 10/27/95 11:16PM

El F KJELL HALLIN 1K HALSNINGAR 10/27/95 11:27 AM

El F Erik Johansson 1K Klubblokal 10/25/95 09:57 PM

El F Daniel Stenvall 2K Re: Radio Tarnafjallen 10/20/95 10:58 PM

E Gunilla Levinson 1K Radio Tarnafjallen 10/13/95 02:24 PM

E F Daniel Stenvall 12K PTS Forfattningssamling 1994: 09/30/95 11:41 PM

E F Daniel Stenvall 1K Kanda Radioamatdrer i Storuma 09/30/95 07:31 PM

Start FirstClass Client - [ST... 15.25

Storuman/Tdm a Telefon BBS
Storuman/Tarna amatorradioklubb 
(STARK) SK2VY en motesarea i en BBS i 
Storuman. Denn a BBS har kommit till 
for foretagen, skolorna och kommunerna 
i Vasterbottens inland. Var klubb har i 
denna area i basen ett antal moten, bl a 
om packetradio, repeatrar och kortvag. 
Dessutom kan man lasa den senaste 
SSA-Bulletinen samt Sweden Calling 
Dxers.

Under exempelvis oktober manad har
28 olika personer besokt are an och tag it 
del av texterna.
STARKs mote hittar du pa

Foretagarnas BBS tel 0951-33372. 
(Program: Du maste anvanda
FirstClass, samma program som for 
StingNet, SVT, Agora, IDGonline m.fl). 

Under mappen Foretagsannonser finns 
motet STARK som du dr valkommen att 
utnyttja.

SM2VEC/Daniel Stenvall
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Under adressen WWW.euroweb.se/fro/finns FRO 
World Wide Web-sidor med information om FRO.

Multimedia
presentation

Gellivare/Malmbergets amatorradio- 
klubb SK2TP/Gemark, bar producerat 
en multimedia-presentation om klubben 
och amatorradio. Programmet arbetar 
under Windows och laddas ner till 
harddisken.
Menybilderna utgors av rorliga farg-

objekt som i olika sekvenser beskriver 
vad amatorradio dr och hur man blir 
radioamator. Dessutom informeras om 
programbanker, datakommunikation via 
kortvag och satellitkorning. En del 
handlar om klubbverksamheten.
Programmet dr framst utarbetat av 

SM2KAL/Michael Renstrom som i sin 
dagliga gaming vid en reklambyra 
bland annat producerar denna typ av 
multimediapresentationer.

SM OR GP/Ernst

FRO Frivilliga Radioorganisationen

Fie Ed* View Go Bookmarks Options Drecfory

Location; [http://www.euroweb.se/tro/

Wek-iMie [ What's Newt [ What's Cooil [ Querbunr | Net Seal ch [ Het Directory |

ar btickarc sedan den 29:e oktobcr 1995.

G

|N FRO Friwlliga Radio Organiiationen

FRO bildades 1946 som ett tnitiativ frAn SSA (Svenges Sandare AmatSrer).
Kncwt war da over orh man hade under det piort erfarenhetema att. sandaramatdrema och derai 

AMATORRADIO

ESFRO, The Swedish Voluntary Radio Organisation, a short description in Enghsh®®

® FRO - Frivilliga
Radioorganisationen

Shortwave/Radio Catalog uuiehallei "allt" om lyssnartips pa LV, MV, KV och UK. Har fines om 
scanners, satellitradio och annat
Boston Amateur Radio Club ai en livakhg amatorradioforeniug i Boston
SSAG Amateur Radio Ground Station ar en fbrkortnmg av Amateur Radio Satellite Ground Station 
med information ombl.a. Oscarsateliiteraa.
The ORZ1 Ham Radio CDROM ar en databas p3 CD-ROM innehSllande anr ops signaler till 
radioamator er
AMSAT berattar om det har med amatorradio via satellit.

ft IM
B«k forward Home Krk>«l StopJ

ALLMANT INTRESSANT INFORMATION
AU-Svstem Weather Report pet dig en aktuell vaderrapport via dator 
HRO PAGE

-

J5A1 r”

Har finns bl a allman 
information om FRO.s 
verksamhet (Hemvarnet, 
LOMOS, Civil sjukvard i 
krig och Kommunala 
raddningstjansten), men 
ocksa aktuell information om 
kontaktpersoner i de olika 
kretsarna.

En sida innehaller lankar 
till andra militara system, 
SSA och amatorradio. 
Systemet dr under uppbygg- 
nad och alia sidor an annu 
inte fardiga. Blafargade fait 
visar exempel pa sidor dar 
markdren kan placer as for 
att ga djupare in i 
inform ationssi dorn a.

Ytterligare information kan 
erhalias genom SMOVUX/ 
Jan Lennstrom

Allmant ----------------------------

Ny Internetadress
till QTC-redaktionen

Artikelbidrag till QTC-Amatorradio kan 
du nu skicka via minnya I-mail adress som 
ar: nummer@bahnhof.se

Jag utnyttjar Bahnhof Internett Access 
AB i Uppsala som erbjuder olika alterna- 
tiv for Internet
1. Privat 199 kr/man, 40 tim/man och 
tillgang till egna WWW-sidor.
2. Budget 49 kr/man, 5 tim/man.
3. Business 270 kr/man 40 tim/man. Extra 
tillaggstjanster ingar.
4. Big Business med ytterligare tjanster.
For att kommunicera med Bahnhof kan 

ett USR Courier-modem utnyttjats och 
overforingshastigheten ar da 33600 bps 
(v.34+).
Du som har tillgang till Internet kan na 

mig via nummer@bahnhof.se
SMORGP/Ernst

Valkonunen med artikelbidrag

Valkommen med artikelbidrag till QTC. Basta satt 
att fa material till QTC-redaktionen dr via brev.

Disketter
For att underlatta mitt arbete uppskattar jag om du 
skickar texter per diskett. 99% av alia ordbehandlings- 
program klaras! Mentank pa att den text som du senast 
markerade och klippte ut, eller kopierade, i vissa 
ordbehandlingsprogram finns med i texten och kan 
stalla till med svarigheter. Vissa program innehaller 
aven mangder med tillaggsinformation; om skrivare, 
fonter, vem programiicensen tillhor - uppgifter som 
kan finnas med i textmassan nar den importeras till 
PageMaker!

Allt tier sander disketter med bild-filer. Halvtons- 
bilder kan inte utnyttjas trycktekniskt, annat an i un- 
dantagsfall. Begransa dig darfor till enbart streck- 
bilder som filer. Jag arbetar heist med TIF, BMP eller 
PCX-filer, men aven andra bildformat ar moj liga att ta 
emot.
Notera gama om du onskar disketten i retur.

Packet-radio
Du kan skicka textflier med via packet, men sakrast ar 
att du kontaktar mig och kontrollerar att textfilen 
tagits emot av mig.

Jag ar dalig pa att ta emot komprimerade filer, men 
om du ger mig instruktioner sa skall jag nog klara 
sadana ocksa.

Internet
Min nya adress via Internet ar:
nummer@bahnhof.se. Men aven har bdr du ta kontakt 
med mig per telefon om du ska vara 100% saker pa att 
jag fatt texten.

Fax och OCR
Meddelanden kan alltid lamnas via fax. Har du en 
langre text som du inte hinner skicka per diskett ar 
OCR en bra moj lighet. Galler det langre textdokument 
underlattar det om du kontaktar mig forst sa att jag kan 
ta emot fax-meddelandet direkt in i datorn. Jag utnytt
jar sedan OCR - optisk avlasning - av faxet for att fa 
texten in i QTC. Faxet bdr da vara skrivet med ca 12- 
14 punkters stil - gama Helvetica/Ariel, men det ar 
inget krav.

Handskrivet nianus
Trots alia uppmaningar om hur ditt bidrag till QTC- 
amatorradio bdr se ut, sa ar ett handskrivet manus 
alltid lika valkommet!

QTC-redaktoren
SM0RGP/Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36, 178 3 7 Ekerd
Tel 08-560 306 48 Fax 08-560 306 48 
Packetradio: SM0RGP@SK0MK
I-mail: nummer@bahnhof.se

AUSTRALIA VIA SATELUT 

Pi 144 MHz f»8 Vi! jMxr

vix Dd) civ skodxivftg xtt 
t «> tW Autttaoen i sliKirtdan efrkas
upp via HWiHtttr att tilt siuttaa n®d t ,

USS ovur VI kappkr app’ 
pas till o-As B6S:«r (hcavtSrtor) vt kan 
hfttma tiitr iAcr.rvs ni«dd«lan<teri. 
fin:g*rw eww
m»n out kc-acar inget att g-i via etitrn

K DATAKOMMUNIKATION
. FSnrtww att |w«wi pi rodlp »ft ktttmunfcprar vi Sven «n«d

itataret yot v» nasid hjklp av «tt rnodem som ar
k.opplal ftMsIlxn dxtotn och f adion Oat ftana winga aitt 
an kptwnunRara m«d. Pi kortvaaan anvindor vi Aznor. 

gggggffi Factor RTTY *ch Pa>:k>et fur att thteka tvig vira
anropAitpddrttoftdxo mud.

i d*na fal: dHoit mot stations
ifirajp. 04 skrlv^r «cb han svaw och ifrzwn
koK»tne< vnp po din skirnc Ett tiUTiigt satt att
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Fig 1. Jamforelse mellan brusflode 
och solflacktal

Fig 2. Jamforelse mellan basdata och 
resultat av omrakningsformler
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--------------------------------- Allmant ----------------------------------------

Solprognos: flackar och brusflode
Sedan en tid har QTC dtergivit solflack- 
prognoser, som distribueras av Intern a- 
tionella Teleunion en, ITU. Dessa v dr den 
dr viktiga ingdngsdata i manga radio- 
prognosprogram.

Men det Anns ocksa somliga radioprognos- 
program, som i stallet utgar fran brusflodet, 
somardetsolbrus,somuppmatsvid2 800 MHz. 
Detta ar visserligen mikrovag, men ar anda en 
indikator pa vad som hander pa KV-omradet. 
Att solflackama inverkar pa radiokom- 

munikationema ar valkant for de fiesta radioa- 
matdrer. Mindre kant ar solbrusets effekter. 
Egentligen ar solAackar och solbrus bara olika 
yttringar av samma komplicerade processer 
som forsiggar hos moder Sol.
Solbruset gar upp och ner i samma cykler som 
solAackcykeln, men det Anns inget enkelt fysi- 
kaliskt-matematiskt samband mellan dessa fe
nomen. Det predikterade solbruset kan darfor 
gunga lite uppat och nerat nar manadema gar, 
medan det predikterade solAacktalet mera sta- 
digt och jamnt avtar eller tilltar. Detta syns 
ocksa av tabellen har intill.

Ibland havdas att radioprognoser baserade pa 
brusflodet slar mera ratt i praktiken an nar man 
baserar berakningama pa solAacktalet.

Som en service for de QTC-lasare, som even- 
tuellt disponerar datorprogram, dar brusAodet 
ar ingangsvarde, aterger vi fran och med nu och 
tills vidare aven det predikterade brusflodet 
tillsammans med solflackprognosen. Brus- 
Aodesvardena kommer fran ett observatorium i 
Penticton, Britsh Columbia i Canada, dar man 
sarskilt studerar brusflodet (pa engelska Noise 
Flux). Det vore vardefullt om intresserade ra- 
dioamatdrer kunde rakna pa bada satten och 
jamfora med uppnadda resultat pa amatorban- 
den. Med tillrackligt stort statistiskt underlag 
kunde vi amatorer mdjligen komma med ett 
bidrag for verifikation av vilken metod som 
verkligen ger bast prognosresultat. Vem tar upp 
handsken?

Ovan sades att det inte farms nagot enkelt 
matematiskt samband mellan solflacktal och 
brus Aode. Icke desto mindre har man tagit fram 
nagra empiriska narmeformler for omrakningar. 
Dessa formler ligger ibland gomda inne i 
prognosprogrammen, sa se upp med vad Ditt 
program verkligen gor. Det kanske ska matas 
med ingangsdata solAacktal, men omvandlar 
detta till ett ungefarligt brusvarde som satis in 
i formlema, eller tvartom. Man kan bli lurad, 
om man inte tittar lite bakom kulissema.

I facklitteraturen kan man hitta omraknings
formler mellan solAacktal och brusAodesvar- 
den. Dessa formler har dock inte alltid sett 
likadana ut, och godheten i de radioprognos- 
program man anvander avspeglar ju godheten 
i omrakningsformlema. Det firms alltsa vissa 
mdjligheter att forbattra ett gammalt program 
genom att lagga in modemare omraknings
formler. Det galler bara att hitta de aktuella 
koefficientema, vilket inte alltid ar latt, da 
programmakaren kan ha maskerat dem pa di
verse satt.
Nagra varianter pa omrakningsformler ar 
foljande:
d>12 = 63,7 + 0,728 Rn + 8,9 • 1(H R\2 (1)

/?12= ^95 524+ 1 123 O12-408,8 (2)

Har betyder <J>12 det rullande 12-manaders- 
medelvardet av brusAodet, och R ar rullande 
12-manadersmedelvardet av solAacktalet.
Formel (1) ar hamtad fran CCIR rekommen- 

dation 371-6 (1990), och formel (2) fran supp
lement 1980 till CCIR rapport 252-2.
(CCIR betyder Comite consultatif internatio
nal des radiocommunications, ett tidigare ITU- 
organ, som numera forsvunnit i samband med 
en omorganisation. Delvis ersatt av Radio
communication Bureau.)
Lat oss prova formlema med senast uppmatta 

varden fran tabellen nedan (februari 1995), 23 
for solAacktalet och 80 for brusflodet. Satter 
man in brusflodet 80 i formel (1) blir resultatet 
R]2 = 21,7, och med hjalp av formel (2) far man 
fram 3>12 = 80,9. Inte sa tokigt.
Betraktar vi i stallet laget nara ett solAack- 

maximum, t e december 1991, damotsvarande 
varden var solAacktal 144 och brus Aode 204, 
tinner vi pa samma satt med hjalp av formlema 
R12= 161,0och3>12= 187,9. Somsynes blir det 
i detta fall patagliga skillnader mellan upp
matta ochberaknade varden, vilketju naturligt- 
vis ger utslag om man anvander dessa omrak
ningar i ett radioprognosprogram. Det ar alltsa 
bast att man i sitt prognosprogram anvander 
den typ av ingangsdata, solAacktal resp brus- 
flode, som programmet i grunden ar konstru- 
erat for, och aktar sig for tjusiga omvandlingar, 
kanske rent av med aldre formler, som ar samre 
an de har atergivna.

I kommande nummer av QTC blir det mer 
information om vagutbredning och radioprog
noser.

SM5BLC Bo Lennart Waldman,
Yngvevagen 12, 182 64 DJURSHOLM 
Tfn 08-755 99 05

Solprognos
Rullande 12-mAnadersmedelvarden, solflacktal R12, utraknat i Bryssel resp Boulder, samt brusflodet d>12 utraknat i 
Penticton enligt oktoberdrkularet frAn ITU:s RadiobyrA. Brysselprognosens uppskattade osakerhet 1996-03 och framAt 
ar ±3. For Boulder och Penticton uppges ingen osakerhetsuppskattning.
En kort beskrivning av bakgrunden till prognosen gavs i QTC 1994 nr 11.

Utrakning med historiska data:
Ar/mAnad 310 311 312 401 402 403 404 405
Flacktai 45 41 39 37 35 34 34 33
Brusflode 99 96 93 92 90 90 89 87

Prognos:
Ar/minad 504 505 506 507 508 509 510 511
Bryssel 21 20 19 18 17 16 15 14
Boulder 21 20 19 18 18 17 17 16
Penticton 76 75 75 74 75 75 75 75

406 407 408 409 410 411 412 501 502 503
31 29 27 27 27 26 26 24 23 22
86 83 82 82 81 81 81 80 80 80

512 601 602 603 604 605 606 607 608 609
13 12 11 10 10 9 8 7 7 6
15 14 13 12 12 12 11 10 10 9
75 75 76 75 74 72 72 71 72 71

NSA 160 m CUP 1996
For alt stimulera intresset for kontakter 
inom Sverige introducerar DIPLOM 
SVERIGE kommitten inom Nykopings 
Sandareamatorer”NSA 160 m CUP 1996”. 
Reglerna ar enklast tiinkbara - kor sa 

manga forsamlingar sommojligtpa 160 m 
under tavlingstiden. Det ar var forhopp- 
ning att detta skall bli ett arligen aterkom- 
mande evenemang med ny tavling varje 
kalenderar. Ev utokning i framtiden ar 
ocksa mojlig.
For 1996 galler darfor QSO pa 160 m 

under tiden 1 jan - 31 dec. OBS ocksa for 
lyssnar-amatorer. Bade test-QSO och 
ragchew QSO godkiinns alia mode. Som 
log anvandes lampligen en Record-Book 
eller den speciella logbladsats vi tagit fram. 
Record-Bocker kostar 80 kr/st och log- 

bladsatsen 40 kr/st. Vid samtidig bestali
ning av bade Record-Book och logbladsats 
blirpriset lOOkr. Prisernainkluderar porto 
inom Sverige. Evbelopp inbetalas lampli
gen till NSA postgiro 92199-9 eller i fri- 
marken/sedlar till SM5BDY. Bestall re
dan nu en Record-Book och/eller en log
bladsats och du kan vara med fran borjan. 

Senast den 31 januari 1997 vill vi ha in 
din log for NSA 160 m CUP 1996 till: 
NSA, Box 25, 611 22 Nykoping. Till de 
framsta utdelas priser - till hur manga 
beror pa antalet deltagare.

Det overskott som ev uppstar av detta 
kommer alia till del da det genererar ett 
litetbidrag till repeater- packet- och cluster- 
verksamheten.

SM5BDY/Evert
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al I mti nt --------------------------------

Internationella 
anropssignaler 

for radio
Anropsserie
AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ 
A2A-A2Z
A3A-A3Z 
A4A-A4Z
A5A-ASZ
A6A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
BAA-BZZ 
CAA-CEZ 
CFA-CKZ 
CLA-CMZ 
CNA-CNZ 
COA-COZ 
CPA-CPZ 
CQA-CUZ 
CVA-CXZ 
CYA-CZZ 
C2A-C2Z 
C3A-C3Z 
C4A-C4Z 
C5A-C5Z
C6A-C6Z
C7A-C7Z ®©

C8A-C9Z
DAA-DRZ 
DSA-DTZ 
DUA-DZZ 
D2A-D3Z 
D4A-D4Z 
D5A-DSZ 
D6A-D6Z 
D7A-D9Z 
EAA-EHZ 
EIA-EJZ 
EKA-EKZ®®®
ELA-ELZ
EMA-EOZ®®® 
EPA-EQZ
ERA-ERZ®®® 
ESA-ESZ®®®
ETA-ETZ
EUA-EWZ 
EXA-EXZ
EYA-EYZ®®®
EZA-EZZ®®®
E2A-E2Z®®®
FAA-FZZ
GAA-GZZ

HAA-HAZ 
HBA-HBZ 
HCA-HDZ 
HEA-HEZ 
HFA-HFZ 
HGA-HGZ 
HHA-HHZ 
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HLZ
HMA-HMZ
HNA-HNZ 
HOA-HPZ
HQA-HRZ 
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ 
HZA-HZZ 
H2A-H2Z 
H3A-H3Z 
H4A-H4Z

Land
United States 
of America
Spain
Pakistan 
India
Australia
Argentina
Botswana
Tonga
Oman 
Bhutan
United Arab 
Emirates
Qatar
Liberia
Bahrain
China
Chile
Canada 
Cuba 
Morocco 
Cuba
Bolivia
Portugal
Uruguay
Canada
Nauru
Andorra
Cyprus
Gambia 
Bahamas 
World Mete
orological
Organization 
Mozambique
Gennany
South Korea 
Philippines
Angola
Cape Verde 
Liberia
Comoros
South Korea 
Spain
Ireland 
Armenia
Liberia
Ukraine
Iran
Moldova 
Estonia
Ethiopia
Belarus 
Russian 
Federation 
Tajikistan
Turkmenistan 
Thailand
France
United King 
dom of
Great Britain 
and Northen
Ireland
Hungary
Switzerland 
Ecuador
Switzerland
Poland 
Hungary 
Haiti 
Dominican 
Republic 
Columbia 
South Korea
North Korea 
Iraq
Panama 
Honduras 
Thailand 
Nicaragua
El Salvador 
Vatican City 
France
Saudi Arabia 
Cyprus
Panama 
Solomon
Islands

H6A-H7Z
H8A-H9Z 
IAA-IZZ
JAA-JSZ 
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z
J6A-J6Z
J7A-J7Z
8A-J8Z®®®

KKA-KZZ
LAA-LNZ 
LOA-LWZ 
LXA-LXZ 
LYA-LYZ®®®
LZA-LZZ
L2A-L9Z
MAA-MZZ

NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ 
OKA-OLZ
OMA-OMZ
ONA-OTL
OUA-OZZ 
PAA-PIZ 
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
P2A-P2Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z®®®
P5A-P9Z
RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SSM® 
SSN-SSZ®
STA-STZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
S2A-S3Z
S5A-SSZ®®®
S6A-S6Z
S7A-S7Z
S9A-S9Z
TAA-TCZ
TDA-TDZ 
TEA-TEZ 
TFA-TFZ 
TGA-TGZ 
THA-THZ 
TIA-TIZ 
TJA-TJZ 
TKA-TKZ 
TLA-TLZ
TMA-TMZ 
TNA-TNZ 
TOA-TQZ 
TRA-TRZ 
TSA-TSZ 
TTA-TTZ 
TUA-TUZ 
TVA-TXZ
TYA-TYZ 
TZA-TZZ
T2A-T2Z
T3A-T3Z
T4A-T4Z
T5A-T5Z
T6A-T6Z
T7A-T7Z0®®
T8A-T8Z

Nicaragua
Panama 
Italy 
Japan 
Mongolia 
Norway 
Jordan 
Indonesia
Djibouti 
Grenada
Greece
Guinea-Bissau 
Saint Lucia 
Dominica
St. Vincent 
and the
Grenadines 
United States 
of America 
Norway
Argentina 
Luxembourg 
Lithuania
Bulgaria 
Argentina
United King
dom of Great 
Britain and
Northern
Ireland
United States 
of America 
Peru
Lebanon 
Austria 
Finland 
Czech
Republic 
Slovak 
Republic 
Belgium 
Denmark 
Netherlands 
Netherlands 
Anilles
Indonesia 
Brazil 
Suriname 
Papua New 
Guinea 
Cyprus 
Aruba 
North Korea 
Russian
Federation 
Sweden 
Poland 
Egypt 
Sudan 
Sudan 
Egypt 
Greece 
Bangladesh 
Slovenia 
Singapore 
Seychelles
Sao Tome and 
Principe
Turkey 
Guatemala 
Costa Rica 
Iceland 
Guatemala 
France 
Costa Rica 
Cameroon 
France 
Central 
Africa 
France 
Congo 
France 
Gabon 
Tunisia 
Chad
Ivory Coast 
France 
Benin 
Mali 
Tuvalu 
Kiribati 
Cuba 
Somalia 
Afghani s tan 
San Marino 
Palau

T9A-T9Z®®®
UAA-UIZ
UJA-UMZ®®® 
UNA-UQZ
URA-UTZ 
UUA-UZZ®®®
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ 
VPA-VSZ

VTA-VW Z
VXA-VYZ
VZA-VZZ
V2A-V2Z®®®
V3A-V3Z®®®
V4A-V4Z®®®
V5A-V5Z®®®
V6A-V6Z®®®
V7A-V7Z®®®
V8A-V8Z®®®
WAA-WZZ
XAA-XIZ 
XJA-XOZ 
XPA-XPZ 
XQA-XRZ 
XSA-XSZ
XTA-XTZ 
XUA-XUZ
XVA-XVZ
XWA-XWZ 
XXA-XXZ
XYA-XZZ 
YAA-YAZ 
YBA-YHZ
YIA-YIZ 
YJA-YJZ 
YKA-YKZ
YLA-YLZ®®® 
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ 
YZA-YZZ
Y2A-Y9Z
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ

ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ

ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ

ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ 
Z2A-Z2Z®®®
Z3A-Z3Z®®®

2AA-2ZZ

3AA-3AZ
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM®
3DN-3DZ ® 
3EA-3FZ
3GA-3GZ

(ex Western 
Carolines KC6) 
Bosnia and 
Herzegovina 
Russian 
Federation 
Uzbekistan 
Russian 
Federation 
Ukraine 
Ukraine 
Canada 
Australia
Canada
United King
dom of Great 
Britain and 
Northern 
Ireland 
India 
Canada 
Australia 
Antigua and 
Barbuda 
Belize 
Saint Kitts 
and Nevis 
Namibia 
Micronesia
Marshall
Islands 
Brunei
United States 
of America 
Mexico 
Canada 
Denmark 
Chile 
China 
Burkina Faso 
Cambodia
Viet Nam 
Laos
Portugal 
Myanmar 
Afghanistan
Indonesia 
Iraq 
Vanuatu 
Syria 
Latvia 
Turkey 
Nicaragua 
Romania 
El Salvador 
Yugoslavia 
Venezuela 
Yugoslavia 
Germany 
Albania 
United King
dom of Great 
Britain and 
Northern 
Ireland 
New Zealand 
United King
dom of Great 
Britain and 
Northen 
Ireland 
Paraguay 
United King
dom of Great 
Britain and 
Northern 
Ireland 
South Africa 
Brazil
Zimbabwe 
Macedonia 
(Former 
Yugoslav 
Republic) 
United King
dom of Great 
Britain and 
Northern 
Ireland 
Monaco 
Mauritius 
Equatorial
Guinea 
Swaziland 
Fiji
Panama 
Chile

3HA-3UZ China
3VA-3VZ Tunesia
3WA-3WZ Viet Nam
3XA-3XZ Guinea
3YA-3YZ Norway
3ZA-3ZZ Poland
4AA-4CZ Mexico
4DA-41Z Philippines
4JA-4KZ®®® Azerbaijan
4LA-4LZ®®® Georgia
4MA-4MZ Venezuela
4NA-4OZ Yugoslavia
4PA-4SZ Sri Lanka
47A-4TZ Peru
4UA-4U®® United 

Nations
4VA-4VZ Haiti
4XA-4XZ Israel
4YA-4YZ®® International

Civil
Aviation 
Organization

4ZA-4ZZ Israel
5AA-5AZ Libya
5BA-5BZ Cyprus
5CA-5GZ Morocco
5HA-5IZ Tanzania
5JA-5KZ Colombia
5LA-5MZ Liberia
5NA-5OZ Nigeria
5PA-5QZ Denmark
5RA-5SZ Madagaskar
57A-5TZ Mauritania
5UA-5UZ Niger
5VA-5VZ Togo
5WA-5WZ Western Samoa
5XA-5XZ Uganda
5YA-5ZZ Kenya
6AA-6BZ Egypt
6CA-6CZ Syria
6DA-6JZ Mexico
6KA-6NZ South Korea
6OA-6OZ Somalia
6PA-6SZ Pakistan
6TA-6UZ Sudan
6VA-6WZ Senegal
6XA-6XZ Madagascar
6YA-6YZ Jamaica
6ZA-6ZZ Liberia
7AA-7IZ Indonesia
7JA-7NZ Japan
7OA-7OZ Yemen
7PA-7PZ Lesotho
7QA-7QZ Malawi
7RA-7RZ Algeria
7SA-7SZ Sweden
7TA-7YZ Algeria
7ZA-7ZZ Saudi Arabia
8AA-8IZ Indonesia
8JA-8NZ Japan
8OA-8OZ Botswana
8PA-8PZ Barbados
8QA-8QZ Maldives
8RA-8RZ Guyana
8SA-8SZ Sweden
8TA-8YZ India
8ZA-8ZZ Saudi Arabia
9AA-9AZ®®® Croatia
9BA-9DZ Iran
9EA-9FZ Ethiopia
9GA-9GZ Ghana
9HA-9HZ Malta
9IA-9JZ Zambia
9KA-9KZ Kuwait
9LA-9LZ Sierra Leone
9MA-9MZ Malaysia
9NA-9NZ Nepal
9OA-9TZ Zaire
9UA-9UZ Burundi
9VA-9VZ Singapore
9WA- 9WZ Malaysia
9XA-9XZ Rwanda
9YZ-9ZZ Trinidad and

Tobago
® Half-series
®® Series allocated to an 
international
organization 
©®® Provisional 
allocation in accordance 
with RR2088

- Vill du ha dessa uppgifter pA diskett 
for att mata in i loggprogram etc. ? 
Hor av dig till QTC-redaktoren.
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drets
r ------------------------------------

Aldste deltagaren i 
CQWW/phone

Medlemmar som hdjt sin certifikat- 
klass bor meddela detta till
SSA: s kansli dar registering sker 
i medlemsregistret.
Telefon: 08-604 40 06 eller fax 08- 
604 40 07.

QTC-redaktionen erhaller 
darefter uppgifternafran SSA 
kansli via dataoverforing.
Nyblivna amatdrer dr ocksa 

valkomna att informer a SSA:s 
kansli sa att vi kan publicera nya 
anropssignaler i QTC. Detta gall er 
naturligtvis aven icke medlemmar.

Still going
extremely

strong!

-------------------  Distrikt o klubbar

SSA Medlemsnytt
Nya medlemmar (se aven under ”Nya anropssignaler”)
SK5DV Motala Radio Foren. Box 5059
SK6LS Herrljunga Sand.amatdrer c/o Erik Jonsson Hudene 5147

591 05 MOTALA
524 92 HERRLJUNGA

SMO-7855 Lyssnaramator Mahmood Daneshmand
SMO-7858 Lyssnaramator Fredrik Nordstrom
SMOVPO A-licens/Cept 1 Harold Lythall
SM2-7854 Lyssnaramator Harry Holmstrom
SM2NDK T-licens/Cept 2 Thure Stabbfors
SM2VSB T-licens/Cept 2 Kias Lofgren
SM2VSM T-licens/Cept 2 Jonas Birme
SM2VTU T-licens/Cept 2 Michael Hellqvist
SM2VXI T-licens/Cept 2 Tobias Wallin
SM3VNP T-licens/Cept 2 Stig Skans
SM3VXW C-licens/Cept 2 Ulf Lindahl
SM4VQY T-licens/Cept 2 Henrik Stalberg
SM4VQZ T-licens/Cept 2 Hans Johansson
SM5KGC A-licens/Cept 1 Thomas Eriksson
SM5NPV T-licens/Cept 2 Torbjorn Frode
SM5VNG T-licens/Cept 2 Maria Palm
SM5VRA N-licens Sixten Johansson
SM5VXD T-licens/Cept 2 Krister Andersson
SM5VYF T-licens/Cept 2 Arne Stahre
SM6-7853 Lyssnaramator Holger Stamer
SM6VWW T-licens/Cept 2 Jan Andersson
SM6VXZ T-licens/Cept 2 Stefan Lundskog
SM6VZF T-licens/Cept 2 Tomas Soderstrom
SM6VZG T-licens/Cept 2 Lars Jagersvard
SM7VNA T-licens/Cept 2 Anders Hedberg
SM7VOY N-licens Ronny Jonsson
SM7VQE T-licens/Cept 2 Wilhelm Cronholm
SM7VYV T-licens/Cept 2 Christer Hansson
SM—7856 Rune Lilleborg
SM-/LA4QI Oyvind Dokken

Uppingegrand 24 163 61 SPANGA
Slottsvagen 54 183 52 TABY
Hammarbyvagen 46,2tr 194 36 UPPLANDS VASBY
Garvaregatan 17 933 33 ARVIDSJAUR
Tangvattnet 920 66 HEMAVAN
Box 73 923 21 STORUMAN
Loparstigen 33 923 32 STORUMAN
c/o Folkhogskolan 923 90 STORUMAN
Ojagatan 36 943 31 OJEBYN
Kluk 1742 830 44 N ALDEN
Stavre 2286 840 50 GALLO
Hagmarksgatan 27 B 702 16 Orebro
O.Vintergatan 10 703 43 Orebro
Apelbacken 610 75 VASTERLJUNG
Skyttbacksvag 14 740 63 OSTERBYBRUK
Loddbygatan 8:1 tr 602 18 NORRK0PING
Tuskaftsvagen 6 757 57 UPPSALA
Namndemansgarden 5 582 48 LINKOPING
Bygdegatan 412 583 31 linkoping
Varvadersgatan 3 418 31 gOteborg
Amalsvagen 24 461 73 TROLLHATTAN
Skogsvran.N.Bjdrke 461 95 TROLLHATTAN
Badhusgatan 2 302 32 HALMSTAD
Klarviksvagen 7 430 94 BOHUS-BJ0RK0
Mantalskroken 9 226 47 LUND
Backabrinken 25 244 33 KAVLINGE
Mellbygatan 11 563 32 GRANNA
Sunnanvag 18 E 222 26 LUND
Postboks 51 N 2360 

N-2960
RUDSHOGDA, NORGE
RON NORGE

SMOATN/Kjell
Oldtimern SMOATN/Kjell, tillika 
hedersmedlemmen i SSA, dr min 
testkompis sedan kanske 40 dr 
tillbaka.
Han bar passer at de 80, men tvekar 

aidrig att ta de tuff a nattpassen.

See you -96, Kjell! 
SM OBGM/Bosse

Hojda licensklasser 
SM3VAC A-licens/Cept 1 
SM5VOC A-licens/Cept 1 
SM5VOH A-licens/Cept 1 
SM5VOQ A-licens/Cept 1

Magnus Lindholm 
Dan Aspgren
Thomas Ahlblom, 
Ake Stendahl

Kungsgarden 3623 
Bennebo 
Jarnvagsst., Bjarka-Saby 
Vasterbyvagen 10

870 52 NYLAND
733 93 SALA
590 54 STUREFORS
733 73 RANSTA

Gratulerar
Nya signaler

Nya anropssignaler
SM0VYT Obekant Per-Erik
SM3VTS C-licens/Cept 2 Magnus
SM5VYX T-licens/Cept 2 Marcus
SM5VYZ T-licens/Cept 2 Bert
SM6VUI T-licens/Cept 2 David
SM6VYK T-licens/Cept 2 Tomas
SM7VVA T-licens/Cept 2 Filip
SM7VZH T-licens/Cept 2 Kaj
SM7VZI T-licens/Cept 2 Henrik

Borgstrom 
Soderlund 
Carlsson 
Andreasson 
Engstrom 
Johansson 
Matousek 
Borgeland 
Hjalmarsson

Brunnsgatan 26 
Skogsvagen 5 
Ekangsgatan 5 
Tegelviksv.2.J 
Gamla Vagen 24 
S.Fridhemsvagen 3 
Tradgardsgatan 54 
Stragatan 7
Stathallargatan 47 D

111 38 STOCKHOLM Ex: SMO-7848
821 35 BOLLNAS
591 61 MOTALA
591 70 MOTALA
446 32 ALVANGEN Ex: SM6-7857
461 44 TROLLHATTAN Ex: SM6-7847
265 36 ASTORP Ex: SM7-7851
262 53 ANGELHOLM
392 44 KALMAR

Ur ”Navy-Marine 
Corps Newsletter”. 
Insant av
SM4AJG/Arne

Specialsignalen
SI* GM

Nu ar det hog tid att rakna efter hur 
manga QSL-kort ni behover. Meddela 
din DL detta, senast fredag 8 decem
ber!
Forst nar SSA fatt fram det totala 

antalet kommer korten att tryckas. 
Loggen ska overlamnas till DL nar 
alia kort ar utskrivna. QSL-avgiften 
’’bjuder” SSA pa!

SM6KAT/Solveig

Intemationellt
- 15:e intemationella aniatorradioutstallningen
AMTEC 95. 3 december. Saarbriicken, Tyskland. Tva 
utstallningshallar bokade.

- Radio Vetenskap och Koinmunikation 96.
Radiovetenskaplig konferens. Kiruna och Lulea. 3-6 
juni 1996

- International YL-meeting
’’Berlin YL-World 96”. 20-23 juni 1996.

Silent Key
SMODGOThore EdarpNacka 
SM5DRJ Sten Byrde Stockholm 
SM6SL Arne Liden Molndal

Wanted Dead of Alive f \T\ 
h reward of 500 micro | 
farads is offered *
information leading 
the arrest and conviction l^j| 
of Hopalong 
Capacity, the 
unrectlfied / 
criminal jp} ▼ r 
escaped from , 
the Weston
Primary Cell, \
where he nod I 
bean clcmps In 
ions awaiting the 1
Gauss chamber 1
He’s charged with BE 
the induction ot an
18-turn coil, Midi
Henry, who was found choked and 
fobbed of her Joules. Armed with a 
battery of carbon rods, Capacity 
is a potential killer.
Hooalong capacity is also 
chorgedwith driving ode. motor

over the 
Wheatstone

Bridge and 
refuyng to let the 

band pass. Be 
careful not to put him 

in a trap. as in reactance 
he may offer series 
resistance.
The Electromotive Force 
spent the nlghtsearching 
for him In a magnetic field, 
where he had gone to 
earl.h, They failed to 
detect him and now 
believe Capacity returned 
ohm via the short circuit.
He was last seen riding a 
kilocycle with hisftiend Eddy 

Current who was playing Ohm. on 
the range on his harmonic.

From the Navy-Marine Corps MARS 
Newsletter, sent in by Tom Waters 
GOGQJ/N8WHFRNARS3751.
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Grattis!
Som ett resultat av 
Flens Radioamatorers,
SK5UM, intensivkurs i radio- 
teknik oclt reglemente for 
U-certifikat, har vi nu fatt 
Sveriges forsta U-certare.

- Sa har beraknar ni forhallandena 
mellan spanningar, strommar och 
motstand, forklarar SM5TGU/Lars, 
’’rektor” for kursen, tillika SSA 
utbildningsansvarige i distriktet i Fieri,
SM5TGU/Lars
Foto: SM5HIH/Goran

meter mater ni staende vagforhallandet 
- impedansanpassningen, forklarar en 
av hjalplararna, SM5GLQ/Sture

Vi i klubben har i Flen/Katrineholm 
upplever att suget dr stort for U- certifika- 
tet, speciellt fran PR-anvandare. Nu dr 
det inte vi som lockar folk till kurser utan 
de kommer till oss sjalvmant! Om intresset 
dr sa har stort i Flen/Katrineholm maste 
det vara lika stort i ovriga landet.

Om ni vill ha tips om hur utbildningen 
bedrivs sa hor av er till SM5TGUeller 
SM5HIH.

Tack alia ni som stallt upp denna kurs- 
host i Flen/Katrineholm och Surahammar. 
Speciellt ett Tack till SM5HIH/Goran, 
SM5GLQ/Sture och SM5UKP/Micke/FR0 
Katrineholm for det fina samarbetet.

Flens Radioamatorer - FRA har aven hun- 
nit med en kurs i Surahammar, dar vi speci
ellt tackar for samarbetet med SK5SU och 
scouterna.

Fler intensivkurser kan bli aktuella.
73 de SK5UM, Flens Radio- 
amatorer
gm SM5TGU/Lars Thunberg
Tel 0157-15193

r
I
I
I
I
I
I

Amalbrraclioforeningar!
• Starta kurser for U-certifikat.
• Bli ett SSA utbildningsstalle.
• Utse ndgon i foreningen till

provfdrrattare.

Vara intensivkurser halls i internatform 
under en helg. Malet ar att ga igenom sa 
mycket som mojligt av reglemente och 
den teknik som finns i SSAs bok ”Mot 
Varlden Genom Etern”. Deltagama ska 
fore kursen vara fortrogna med bokens 
radiomatte och efter kursen ska de stu-

I

| dera hemma. Darefter skriva prov nar de | 
| sjalva kanner sig redo.

SK5UM, Flens Radioamatorer 
SM5TGU/Lars Thunberg
Tel 0157-15193

SSA utbildningstillstand
r

I
I
I
I
I

Forsta UN-Certifikat - SSA UN-licens:
SH5AAA Lars-Ove Tornebohm 
SH5AAB Michael Tornebohm 
SH5AAC Magnus Svensson

LovSsvagen 8
Lovasvagen 8
Jagaregatan 2

641 47 Katrineholm
641 47 Katrineholm
641 31 Katrineholm

Distrikt o klubbar ----------------

Tiiby Sandaramatorer
Kop din egen julklapp pa Taby Sanda- 
ramatorers julloppmarknad
19 december kl 19.00.
TSA:s arliga vindsrensning. Fyll din 
junkbox.
Kop med en pase i julklapp till dig sjalv 
eller din akta halft - det ar ju tanken 
som raknas! Adress: Sjoflygvagen 4, 
Hagernas, Taby.
Inlotsningpa 145.525 MHz.

7X4 genom SMOMYL/Kristina

Radioklubben LASER Haninge
Radioklubben LASER:
Tisd 12 dec: Mottagning av satellitbilder, 
(SMOWA/Bosse). Lucia m levande musik. 
Lord 16 dec: Kl 18.00 Julmiddag hos 
SMOSDN/Leif - en gammal fin tradition 
inom Laser. 100 kr/pers. Ta garna med 
fru/flickvan/sambo.
Anmalan senast 12/12 till Leif eller

SMOSDN/Leif Bengtsson,
08-50022842
SM5XW/Goran Eriksson,
08-50028818
SMONUE/Karl-Erik Fardig,
08-7772452

Styrelsen presenteras i dec.nr av QTC.
Du sombor pa Sodertbrn, hor av dig och 

delta garna i Laser-ringen sond 21.00 pa 
145.350.

Vdlkomna som medlemmar
73 de SM5XW/Goran

(Old Lfimprfi (flub
Old Timers Club, Stockholm

40-arsmote

OTC-Stockholm firade 40-ars-jubileum med ett mote den 18 
oktober pa restaurang Kaknas i Stockholm.

SMODYO/Bill och SM5RT/Kurt visade Terracom Skyport, 
satellit-upplankstationen vid Kaknastomets fot. Senare intog 
vi enmaltidpa30:e vaningen. Maten,betjaningenochutsikten 
var bra - ljudniva och stamning hog!

Foljande 45 mottes (OMmed langs tatillstan dsinnehav forst). 
SM5YM/Nial, SMOPJ/Stig, SMOOB/Gustaf, SM5OK/Ake, 
SM5NZ/Torsten, SM5IF/Arne, SM5IW/Hugo, SM5PE/Per, 

SM5GW/Gunnar, SM5GQ/Rune, SM5CA/Nils-Olof, 
SM7DO/Egon, SM5CF/Stig, SM5CR/Charlie, SM5BM/ 

Pelle, SMOEBP/Borge (OZ-),
SM5JE/Borje, SM5VS/Ingvar, SM5RT/Kurt, SM5AOZ/ 

Sven, SM5DPP/Alf (OH-),
SM5XW/Gdran, SMOBDS/Lars, SMOSQ/Bertil, SM5CLE/ 

Lennart, SM5YY/Bengt,
SM5NA/Reinhold, SM5RQ/Martin,

SM5AXQ/Karl-Erik, SM5CL/Kurt» SM5BBC/Ulf, 
SMOWA/Bo, SM5CV/Sigge,SM5DCO/Conny, SM0DL/ 

Lasse, SMOFIB/Birgitta, SMOXG/Karl, SMOALQ/Lennart, 
SMOEYX/Lars, SM5DYO/Bill, SMOYX/Bengt, SM0ZS/ 

Folke, SMOIN/Knut, SMOVDZ/Lennart och 
SM5BUH/Stig.

SM5OK/Ake holl, somvanligt, ettlitet tai dar han mindes vara 
Silent Key’s och bland annat tackade SM5BBC/Ulf for att han, 
sedan 5YV/Bo kopplade av 1974, hade hallit igang 
motesaktivitetetn. Ake delade ocksa ut OTC 50-ars-nalar (for 
50 ars tillstandsinnehav) till SM5 YM/Nial och SM5IF/Ame.

SMOEBP/Borge
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SM7SKN/Bjdrn jus ter ar antennen som 
utgors av 2 stackade dipoler, 21 meter 
over marken i elverkets mast.

Westho Radioklubb bildades i april 
1989 pd initiativ av SM7HVQ/ 
Peter Karika, som aven blev klub- 
bens forste ordforande.

Vi dr nu ett 50-tal medlemmar, 
ddribland ett antal SM6:or vilket vi 
med glddje noterar.

Det primara syftet med bildandct av klubben 
1989 var att fardigstalla en repeater for 2 m. 
Redan i mars aret darpa kundc vi rigga upp 
var repeater i Soderby, ca 3 km utanfor 
Gnosjo. Repeatem - SK7RYR - ligger pa 
kanal R3x. Flera mcdlemmar lade ner stor 
inoda vidiordningstallandet, bl a SM7HVQ/ 
Peter, SM7SKN/Bjorn, SM7TCD/Peter, 
SM7LAP/Ingvar och SM7TJC/Anders. Men 
ocksa manga andra. Genom att vi gick ut 
med ’’tiggarbrev” till ett antal foretag fick vi 
saval pengar som material i sadan utstrack- 
ning att projektet kunde ros i hamn. Sedan 
dess har repeatem genomgatt ett antal for- 
battringar foretagna av i forsta hand 
SM7SKN/Bjom och SM7TCD/Peter. Re
peatem har ocksa bytt QTH och finns nu ca 
10 km nord-nordost om Gnosjo vid Gunnils- 
torp, 340 meter over havet. Antennen utgors 
av 2 stackade dipoler, 21 meter over marken 
i elverkets mast!

Tackningsradien ar i normalfallet ungefar 
60 - 70 kilometer och den betjanar utmarkt 
mobiltrafik pa saval E4 som Nissastigen.

Ett topplage i smalandsskogen for 
repeatem, 10 km nord-nordost om 
Gnosjo, 340 meter over havet.

Tackningsradien dr cirka 60 - 70 
kilometer och repeatem betjanar utmarkt 
mobiltrafik pd bade E4 och Nissastigen. 

”Gnosjd-repeatern ” dr nu ett begrepp i 
vida kretsar.

Montering av P-node i repeaterstationen 
SK7YX/2-3. Flera medlemmar har lagt 
ner stor moda for att stalla ordning 
repeatem. Har syns bl a SM7TJC/Anders, 
SM6UBC/Fredrik och SM6UVZ/Mikael.
SM6KJX/Janne gor har en slutjustering.

Alla forbipasserande ar valkonma att testa 
’’Gnosjo-repeatem” som redan ar ett be
grepp i vida kretsar.

Klubben deltar aven numera i ett samar- 
betsprojekt for packetradio avseende overfd- 
ring fran viistkusten till Vaxjo. Forutom 
SK7YX ingar SK6YW Westcoast Digital 
Group och SK7OJ Wexio Radioklubb. For 
detta andamal finns nu pa vart gamla repea- 
ter-QTH i Soderby, en node monterad - 
signalenarSK7YX-2. Frekvensenar 144.625 
MHz. Den arbetar som forwardlank pa 70 
cm med overforingshastigheten 9600 baud 
fran Veddige till Gnosjo och 2400 baud fran 
Gnosjo till Vaxjo.

Vdlkomna att testa repeatertjansten!
Enligt uppdrag
SM7FWD/Anders Sdllberg

Presentation:

SK7YX - Westbo Radioklubb

I

SK7AX, Sodra Vdtterbygdens 
Amator Radio Klubb, SVARK, 
dr dter QRV p a 144 MHz med 
4x15 element Que Dee
Forra gangen som vi hade 4x15 element 
uppe slutade det i katastrof. Vi fick upp- 
leva arhundradets varsta storm som tyvarr 
tog med sig bade mast och antenner!
Efter flera ars trada har det nu ater tagit 

fart i projektet. En grupp amatorer som 
inte var med da detbegav sig forra gangen, 
visade sa stort intresse att det smittade av 
sig aven pa oss som med djup besvikelse 
och hangande huvud for nagra ar sedan, 
konstaterade att vart arbete gatt till spillo. 
Nar vi startade projektet hade vi en ma- 

nad pa oss att bli QRV till ARRL EME 
contest first leg. Mycket hann vi, men inte 
att bli QRV. Helt utpumpade kunde vi 
lyssna till hur andra med moda lyckades 
genomfora sina EME-QSO. Under perio- 
den mellan leg 1 och 2 hann vi fardigstalla 
elevationsindikeringen och dess styrning

Antennsystemet vid SK7AX har 
elevationsmojlighet upp till 80 grader. 
Vi har en SSB-SP2 preamp i matningen, 
bra coax (22mm ytterdiameter) i TX- 
linen, och ett W2GN med 2x4CX250B 
PA som ger 800W ut. Tranceivern som 
vi anvander dr en IC-251 medMuTek 
front end.

Bilden dr tagen sent en lordagskvall, 
nar vi precis har fatt masten i uppratt 
I age och kontrollerat att eleveringen 
fungerade.

samt att prova slutsteg och lite annat.
Nar detta skrivs har vi kort nagra EME- 

QSO :n. ARRL blev en besvikelse men 
vem rar over konditioner och Faradays 
rotation? Vart nasta VHF projekt, nar 144 
MHz stationen fungerar sa att den med 
latthet kan anvandas av intresserade, kom- 
mer att bli meteorscatter om jag far be- 
stamma.

Vi har ocksa satt upp tva stycken 13 el

yagi for 70 cm (cirk. pol). Tanken ar att 
man aven ska kunna kora satelliter, och vi 
har aven har genomfort ett par QSO.n 
under tiden slutsteget for 144 fardigstall- 
dcs infor ARRL EME-testen.

73 de Ronny, SM7FWZ 
for SK7AX VHF-group

------------------- Distrikt o klubbar

Sodra Vdtterbygdens 
Amator Radio Klubb 

Nya antenner
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Ham- 
cinnonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons om 
hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje p^bor- 
jad grupp om 40 tecken.

For affarsmassig annonsering samt for icke 
medlemmar ar grundpriset 100 kr for 200 tecken 
och tillagget 10 kr per grupp om 40 tecken.

Text och betalning i forskott - skall finnas 
senast den 10:e m^naden fore inforandet hos: 
SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.

Det gar utmarkt att utnyttja postgirots inbetal- 
ningskort dar annonstexten skrivs pa textdelen. 
Tank pa att vi utnyttjar optisk avlasning och 
endast erhailer en kopia av inbetalningskortet 
dar annonstexten kan vara svarlast. Skriv dar- 
for extra tydligt!

Kopes
□ Mekanisk bugg Vibroplex, SRA eller 
liknande.
SM7VTN/Bertil 0) 0410-30509

□ Telegrafinyckel onskas kopa av 14- 
arig pojke. Svar till
Gustav 0) 0278-55001

□ Transverter 28/144 MHz. Preamp 
’’LowNoise” 144 MHz.
SM7BPM/Hans (2) 044-122350

□ Bencher Manipulator
SM5OL/Borje 0)08-58032860

□ Spar- eller fulltransform, primar 220- 
230V, sekundar 115-120V. Minst 
300VA. SM6APQ/Bengt 0)0340-652111

□ 40 meters beam, Cushcraft, Create 
eller annan kopes om priset ar ratt. Ring 
garna om du har tips pa vad som ar bra 
och vem som vet mer. Slutsteg for 2 
meter, heist Yaesu FL 2050 onskas kopa. 
SM7FHJ/Mats 0) 042-225250 efter 18

Saljes
□ 2-m allmode IC251 E. Eventuellt byte 
Duoband TH78E. Mellanskillnad disk. 
15 W duoband 2/70 TH75E + ack 1100 
MAH, T.B.L. + vaska + snabbladdare + 
vanl. laddare. Utok. ffekv. 136-174, 335- 
512. SMOOFG/Charly O) 08-7956262

□ Handapparat 2/70 Icom IC-W26, 2 
ackar + tom-ack BP-90, Monofon HM- 
65, Headset Vox/PTT HS-60, Tone 
Squelsh VT-63, DC-kabel, Vaska, 
Laddadapter AD-20, Bordsladdare BC-
72 220/12V. Pris: 4.200 kr. 
SM5RYP/Stefan, Eskilstuna
0) 016-139225 eller 010-2963908

□ Ny!!! Icom IC-706. Kortv&g, 6m och 
2m allmode. Stationar och mobiltrans- 
ceiver 11.700 kr. Yaesu FT-51R duo- 
bandare 2m/70cm med Windows! Helt 
ny: 5.000 kr (Nypris 7.200 kr). DSP- 
filter N1R-10 frin JPS. UFB for den 

krasne fonioperatdren 2.000 kr. Tiny-2 
MK2 Marknadens basta packetmodem. 
OBS! Att Tiny-2 ar fullt TNC2-kompa- 
tibelt. Nu i CMOS-utforande, strom- 
forbrukning endast ca 50 mA. 1.429 kr. 
Datong ASP automatisk speechprocessor 
500 kr. 2m barbar IC-2SAT (minsting) 
m. DTMF och inb. batteri 2.100 kr. Div. 
tillbehor till ovanstaende IC-2SAT och 
IC-4SAT. E-prom for Thenet natverk- 
noder. Klart och programmerat efter dina 
onskemal 150 kr. Batteriladdare for 
Icom-apparater for 110V natspanning
50 kr. Porto/postforskott tillkommer. 
SM5LBR/Rainer efter 19.00
0)0224-96127 eller 010-2007337

□ Kenwood TS-520 inkl SP-520.
2.500 kr.
SMOSSJ/Anders 0) 08-58012828

□ Antenn KLM KT34XA. Pris 4.500 kr. 
SM6BGA/Hans Johansson, Odengatan 2, 
56532 Mullsjo 0) 0392-31621

□ Tillbehdrslador med reservdelar till 
RTTY-skrivare, stamgaffel, manualer till 
Siemens T100 och T37. Saljes billigt 
eller byte mot annat surplus.
SM7NCI/Leif 0) 040-943634

□ R4C, 2.900 kr. MS4 1.300 kr. IC2E 
1.000 kr. Reserv-VFO R4C/T4XC
l. 100 kr. Reservror till Drake.
SMOABZ/Per 0) 08-7653790 efter 18

□ For dodsbos rakning saljes: Yaesu 
Trcvr FT757GX, 10-160m, 100W, 
allmode, heltackande Rx, inkl. pwr. 
supply FR757HD, 7.000 kr. Automatisk 
matchbox FC757AT 2.200 kr. Saljes 
heist tillsammans med FT757GX. 2m 
handapparat Yaesu FT23R med bords
laddare 1.900 kr. 2m trcvr Heathkit 
kanalsta. med pwr supply HWA2036-3, 
800 kr. Fraktkostnader tillkommer. Ev 
kan prisema diskuteras. SM4GL/Gunnar
0) 0246-10513 eller 0246-51200. Fax 
0246-51225

□ Saljes for bl a dodsbons rakning. Ten- 
Tec 209 talande frekvensraknare 900 kr. 
Allgon 448 UHF-antenn, vert., 6 dBd, 
405 - 440 MHz, 500 kr. Fritzel FB-33 
yagi, 10, 15, 20 m 2.000 kr. Mast av 
rostfritt stal, n£got bojd, 6,6 meter
200 kr. Stereo hortfn EE-51 8 ohm
100 kr. Handmikr. Shure CB-12E
100 kr. D:o SRA DM-2-10, 100 kr. 
Zodiac HMH-01 handmikr.tfn m. 
vagghcillare 200 kr. Yaesu apparatstall
m. fastsattn.rem for t ex FT-101, FT-301, 
FT-225 och liknande 50 kr. Div. sm& 
laddare enl. min annons i QTC nr 3/95 
30 kr/st. Nagra st. 27 och 29-31 MHz 
app. t ex M-5006, M-5026, P-8000, P- 
3006FM 100 - 2.500 kr. Kenwood MC- 

80 bordsmikr. 500 kr. Zodiac BE-3A 
nataggr. 250 kr. DLS 70 scanner 800 kr. 
Butternut Butterfly Minibeam HF5B for 
10, 12, 15, 17, 20 m 1200 W input, med 
rotor AR-1002 och 10 meter rotorkabel. 
Nytt och ej anvant 5.000 kr. Kenwood 
TS-440 S AT 160 - 10 m 8.500 kr.
Heatkit SB-102 80, 40, 20, 15, 10 m, 180 
W input, med nataggr, HP-23 A, VFO 
SB-640 ooh mikrofon 2.500 kr. Multi- 
Elmac AF-67 sandare AM, NBFM, CW, 
160, 80, 40; 20, 10 m, 60W input. 
Hogstbjudande. B & W Viewstar VS 
300A Transmatch, 160-10 m, tai max 
300 W 700 kr. L M Ericsson CW-nyckel 
av massing 900 kr. Annan CW-nyckel av 
massing 400 kr. Hosiden DH-10-S dyn. 
stereo hortfn 150 kr. ITE Mk II hortfn 
50 kr. Sony AC-122 nataggr. 0,6 A 4,5- 
6-12 V 200 kr. Astatic 241 S bordsmikr. 
350 kr. FL-8-filter 30 kr. Summer i 
plastlada 50 kr. VFO hembyggd m. 4 ror 
och skala. Hogstbjudande. Yaesu YM- 
24A monofon 350 kr.
SM5KG/Klas-Goran Dahlberg
0) 08-896500 arb. 08-893338 bost.

□ Saljes: IC-751-A+ CW-filter + IC- 
AT500 Automatic ant.tuner Plus IC 
PS 15 natagg + Bencher manipulator + 
handmic plus bordsmic plus Power meter 
SW,110A. Paketpris 14.500 kr.
SM5MMD/Kaj (D 0156-12062

□ QRP-rig MFJ-9020, monobandare for 
20 m CW. Las i QTC om 7DAYs och 
7RYRs eskapader med denna lilla fina 
rig i SV-land. Pris: 1.200 kr plus frakt/ 
postavgifter. SM7KJH/Christer Karlsson 
0) 040-342029 dagtid, bost: 040-978702 
eller 041423132

□ Mottagare Kenwood R-5000 
med 1,8 KHz SSB-filter 6.800 kr. 
SM7HNF/Ake 0) 0491-17960

□ Bandkabel 240 ohm, superlatt och 
vindtalig. 200 meter rulle 300 kr.
Kvalitetshogtalare Blaupunkt/Isophon 
30 kr/st. 50 kr/par.
SMOSQ/Bertil (2) 08-6479170

□ KortvSgstransceiver Kenwood TS-
120S inkl. mik, kablage och manual. Pris
3.500 kr.
SMOUXX/Erik (5) 08-56042393

□ Radiomast passande till klubbstation. 
Invandig stege 24 meter hog. 1 meter i 
sida, 3-sidig. Staglinor med markfasten 
men inget fundament. Pris 4.500 kr. 
SM4VOF/Kent 0) 019-468062, 
019-467211, 010-2800058

□ Kommunikationsmottagare Kenwood 
R2000 i mycket gott skick - obetydligt 
anvand. Pris 3.500 kr.
SMOVNH/Karl 0) 08-7568839

□ Antikt for samlare: BC 312 US-Army 
Signal Corps, KV-mottagare. RA500 
KV-mottagare. FR 5 flygplanstrans- 
ceiver AGA-Baltic. Nyare for 2m: 15- 
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element Yagi Cuu-Dee 500 kr. Aven 19 
turn kapsl. av olika fabrikat. Fr&n 100 kr. 
Ring SM4EYP/Bengt (5) 0247-34568

□ TH6DXX 6 element 10, 15, 20 m i 
gott skick. 2.000 kr. Yaesu FT207R 
750 kr.
SM5NQJ/Ingemar 0) 0155-260501

□ Kenwood TS-440 med 250 Hz CW- 
filter 7.500 kr. SMOVDR/Tomas
0) 08-6004897 efter 16.00

□ Icom IC271E med preamp 5.500 kr. 
Icom IC02E med 2 st NP3 1.800 kr. 
SM5PAO/Magnus 0) 018-129693 
e-mail: map@C3consult.comm.se

□ Kenwood R-5000 med VC-20 
8.000 kr. Racal R117 med LV-tillsats
2.500 kr. Eddystone 840A 900 kr. 
Collins R388/URR (51J-3) 3.000 kr. 
Collins 51J-4 3.500 kr. Drake TR-6, 6-m 
transceiver 4.000 kr. SM3BNV/
Bengt 0) 0650-16378

□ Icom R70 Kortvagsmottagare med 
filter FL30, FL32, FL33 samt FL4 4A, 
och IC-EX257 FM unit 6.900 kr. 
Funktionsgenerator GW GFG 8015F 
3MHz 600 kr. Funktionsgenerator 
Elector med byggbeskrivning. 500 kr. 
Svepgenerator Wavetek 1061.0-400 
MHz. Signalgenerator Hewlett-Packard 
606B 50 kHz-65 MHz. 1.500 kr. Trans
ceiver Yaesu FT7B 100W 2.500 kr. 
Yaesu wattmeter, konstlast YP-150. 6-30 
och 150 watt. 1,8-200 MHz. 350 kr. 
Sierra/Philco Wattmeter. 144-470 MHz, 
1-5, 10 och 50W. 1.500 kr. Mottagare 
National NC 2-40 950 kr. Frekvens- 
raknare Hewlett-Packard HP5325A 20 
MHz 750 kr. Signalgenerator HP414A 
och 416A 450 kr/st m.m. m.m.
SM6NAK/Ake
0) 0705-901127 eller 031-298904

□ Saljes Icom IC-P2ET handapparat 2m 
med dtmf-decoder, comet mobilantenn, 
2m yagi antenn, staende v&gmeter mm. 
Pris 2.500 kr.
SMI VBF/Andreas 0) 0498-271904

□ Mast 12 meter ELU 12 (hjulburen). 
Hogstbjudande. Kontant.
Roland Q) 08-996969

□ Superscaf. Digitalt stallbart LF-filter. 
Minsta bandbredd 70Hz 900 kr. MFJ- 
90IB Versatuner. 1,8-30 MHz med 
balun 600 kr. MFJ-105B stationsur. 24 
tim. analogt quartzur 200 kr.
SMOAGD/Erik (2) 08-59129417

□ Antennmast, svetsad fackverkskons- 
truktion av tunna stalror. 3 sektioner a 4 
meter + toppror. Total hojd ca 15 meter. 
Inkl 2 st mycket gedigna fasten for 
husvagg el stolpe, inkl vinch och block. 
Monje- och gramalad. Hamtpris 4.000 
kr. Beam, Tagra AH-15 for 10, 15, 20 m 
750W. Bom i fyrkantprofil ca 5x10 cm. 
En enast^ende rejal konstruktion.

32

Anvand kort tid i sommarklimat. Inkl 
koax RG8/213 30 meter med anslut- 
ningar. Hamtpris 3.700 kr. For samlare 
eller nyborjare: Heathkit HX-20 + HR- 
20 + nataggr + hogtalare, kompl med 
mikrofon. I mycket gott skick. Fullt 
korklar. Hamtpris 2.000 kr. Transceiver: 
Kenwood TS-820 S m display och 
separat VFO. I mycket gott skick. 
Hamtpris 4.500 kr. Transceiver 2m: 
Kenwood TR-2200 med en stor uppsatt- 
ning kristaller. Valvardad. Hamtpris 
2.000 kr. For samlare: Telegrafiapparat 
tillverkad i massing av A.B. L.M: 
Ericson & Co, Stockholm. En klenod 
fran en jarnvagsstation nagonstans i 
Sverige. Komplett med pappersrullar och 
i gott skick. Hamtpris: Minst 8.000 kr t 
hogstbjudande senast 1/1-96
SM5XW/Goran 0) 08-50028818

□ 1. GAP Titan DX-vertikal samtl. band 
10-80. Fabriksny monterad. Saljes pa 
grund av sura grannar! 3.500 kr. 2. W3- 
2000 40-80 dipol 300 kr. 3. Stackad 5/8 
GP Tagra for 2 met. 400 kr. 4. 3-el yagi 
Vargarda for 2 meter 175 kr. 5. 5/8 GP 
Comet for 70 cm. 175 kr. 6. Relabox 
Yaesu FRB-757 100 kr. 7. KV-konverter 
for bilradio, Grundig ny. 200 kr. 8. QTC 
1982-86 kompletta 100 kr.
SM7MPM/Tore
0) 040-230615 arb. 040-473280 hem.

□ Kenwood TS-140 med CW-filter
6.000 kr. Teleskopisk WIBE-mast 3-20 
m, luftdriven 4.000 kr. Staglinor till dito 
inkl vantskruv 500 kr.
SM6PXJ/Christer 0) 051 1 -55117

□ Kenwood TS-430S. SSB - & CW- 
filter och FM enhet i perfekt skick 
5.000 kr. Headset medfoljer. Bordsmik 
MC-60 1.000 kr. MFJ DSP filter typ 
784B nytt dubbelkop 2.000 kr. 
SM7FQH/Karl-Erik
0) 046-256605 eller 0415-10922

□ Bordsmikrofon Icom SM2 450 kr. 
AM-filter 6 kHz Icom FL-34, 400 kr, 
Extention Terminal Icom EXI 450 kr. 
EX2 450 kr. Natagg. Icom PS-20 1.200 
kr. Daiwa LA-2065 slutsteg 2 m 65 W 
1.000 kr. KLM 110 W slutsteg 70 cm 
2.800 kr. Transverter 50 MHz fran 28 
MHz (2 st SBL-1) 1.200 kr. Comet CH- 
720C duobandsantenn 2 m - 70 cm,
200 kr. Effekt, SWR och faltstyrke- 
matare CBM-40, 450 kr. Skrivare, Epson 
P-80X, ny, 500 kr. Div. telemodem fran 
250 kr. BayCom packet modem 450 kr. 
Skrivande terminal inkl. modem Texas 
Silent 700, DAA interface, 12 rullar 
papper, 600 kr. Tandberg 3400X stereo- 
bandspelare inkl. 50 band, 900 kr. Akai 
GXC-39D kassettdack, 450 kr. Rohde & 
Schwarz XSB frekvensnormal, kristall- 
ugn 0,002 ppm, 2.500 kr. Hewlett 
Packard 8116A funktionsgenerator, 
1630D logikanalysator, 54200A digitalt 
oscilloskop.
SMOMRJ/Victor 0) 08-531 873 22 eller 
010 -218 20 57

□ TS 130 s Kwd, PS 30 s, FT 290R 2 m 
port, all mode, batteriladdare. Magnet- 
fotantenn (2m), rotor DR 7500 Daiwa, 
SWR-meter CN-620. MFJ-721 CW/SSB- 
filter, MFJ-901 versatuner. Ring och ge 
bud till SM5LJB/Jorgen 0) 021-803616

□ Timewave DSP-9 + SSB CW & 
datamoder, manual och kablage. Som ny. 
2.000 kr. IC-EX310 Talsyntes till bl a 
IC-751 275 kr. Fri frakt.
SM7BGB/Rolf 0) 0431-25508

□ Kenwood TS-440 AT i gott skick 
samt en ovanlig antenn for dig med sma 
utrymmen som vill kora 80m. Losningen 
ar en Isotron antenn som monteras p& ett 
vertikalt ror pa taket eller pa balkong- 
racket. Helt ny, endast testad. M&tt ca H 
70 cm B 50 cm. SM5GW/Gunnar Q) 08- 
7672900 em.

□ AMATORANLAGGNING KOM
PLETT. TX HEATHKIT SB-401 180W. 
RX HEATHKIT SB-301. PA HEATH
KIT SB-201 500W. MIC SSB CRYS
TALL TUNER 454X. HORLURAR 
MKB-61.NYCKLAR 2 ST HAND
PUMP MED SILVERKONT.
SQUEEZE-KEY (20 - 200 TAKT). 
ANTENNER W3DZZ SAMT RIKTANT 
3 ELEMENT MOSLEY MED STYR-
INSTR. ANT-ROTOR HAM-M. KOAX- 
ER 2 ST 30M. MAST 9 MTR STAL- 
MAST FALLBAR. MANUALER OCH 
TRIMNINGSFORESKRIFTER FOR
RX,TX OCH PA. EN HEL DEL 
RESERVROR. KAN PROVKORAS. 
RING SA KAN VI DISKUTERA
PRISET. SM7OIO/LASSE
0) 0457-66889

□ Yaesu FT-51 + FNB-38 Ny! + MH 12
6.500 kr. AOR-2000 Ny! 3.000 kr. HP- 
485X 2.000 kr. Kenwood PB-34 700 kr. 
BT-9 200 kr. Nya! 0) 0749-600151

□ Satellit stationer: All Mode. ICOM 
275H/ 2m med riktig passbandtuning 
och 100W. ICOM475E/ 70cm 25W. 
Bada stationerna ar nyservade och 
trimmade. Byte eller del i betalning kan 
fbrekomma om du har en nyare duo FM 
mobilrigg i 100% skick eller en IC706. 
Ring SMOOGX/Kjell 0) 08-765 21 18

□ Cushcraft R5 vertikalantenn 1,5 hr 
gammal. 2.900 kr.
SM7ISK/Rolf 0)036-163437

□ Kenwood TR-9130, 2.000 kr. Icom
IC-725, 500 Hz CW-filter, FM-moduI,
4.500 kr.
SMOILV/Jan-Olof 0)08-7749226

□ Aktiv antenn Dressier, ARA 2000.
50-2000 MHz. 8 man. Pris 2.500 kr. 
Mottagare AOR 2000. 25-550 MHz.
800-1300 MHz. AM. WFM/NFM. Pris
2.300 kr. SM5SOM/Hannu Raijas, 
Fridlundavagen 3, 723 41 Vasteras
0) 021/122745 efter 16.00
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□ Icom IC-2SRA 2m handapparat med 
inbyggd scannermottagare 25-950 MHz, 
AM-FM-WFM, 90 minnen, dtmf, tre 
effektlagen, laddare mm mm. Garanti 
kvar tom 970627. 3950 kr. Icom IC- 
P2ET 2m handapparat + RX 110-400 
MHz. 100 minnen. Dtmf, tre effektlagen 
mm mm. 2.200 kr. Racal mottagare
117F, 10 khz-31 MHz ufb skick i l&da,
2.500 kr. Collins flygradio (FR14) 108- 
126 MHz AM 1.600 kr. Motorola 
mottagare R109/GRC 27-39 MHz FM 
400 kr. SM7FCN/Bjorn
(5) 0491-31106 hem, 0491-86463 arb

□ Icom IC-707 HF-trcv i nyskick med 
mikrofon (HM-36) samt CW-filter (FL- 
52A). Inkopspris 9.950 resp. 2.330 saljes 
for 9.000 kr. MFJ-949E kortvagstuner.
Inkopt febr. 95. Inkopspris 2.330. Saljes 
for 1.600 kr. Originalkartonger. Ev frakt 
tillkommer.
SM7BRO/Sigfrid 0) 0480-86154

□ Icom 728 ny, ej anvand, garanti. Pris 
9.000 kr. Loop antenn Dannex DNX
1330, 13-30 MHz, 1 kW. Pris 2.500 kr. 
SMOKFR/Ulf
(D 08-51179698 hem, 08-6174020 arb.

□ Kenwood TS850 S/AT, lite anvand, 
med tv& extra filter (SSB 1.800Hz/CW 
500Hz) 16.500 kr. Packet modem PK88 
750 kr. ICOM W2E handapparat 144/
432 med 2 extra batterier, monofon, DC- 
bilkabel, laddadapter 3.000 kr.
SMODWL/Nils Bertil (D 08-54068549

□ MODEM PK-64 (+ nat.agg. och 
manual) avsett for C-64 eller C-128. Inb. 
MBA-TOR program for packet, RTTY, 
AMTOR, CW. Ring och diskutera pris. 
SM7CWF/Borje 0) 040-151158

□ TS680 med CW-filter och service
manual i perfekt skick saljes for 
8.000 kr. SMOFJD/Hans-Ake
0) 08-58358683 mellan 18.00-20.00

□ Icom IC-275H 2m. Allmodestation 
100W med CW-filter, PBT samt utokad 
Rx. Bencher manipulator, MFJ-484 
minnesbug, Daiwa NS 660P SWR/ 
uteffekts-matare, preamp 2m. Icom 
AG25, SSB-Electronics SP2, 8 st 9 
element V&rgarda, Stackningsbommar 
(V^rg^rda) for 4 st 9 element, CDE TR 
44 rotor, powerdiw. 4XN. 2 st 2xPL259,
2 st. 4 element Cue Dee interface till 
Kenwood TS850.
SM2OXB/Henrik 0) 090-772042

□ Icom-730 5.500 kr. Med FL-45. 
Icom-735 7.000 kr. SMOELV/Kent 0) 
08-58165242 (b), 08-7868505 (a)

□ 2m Handradio Icom IC2GE komplett 
med gummiantenn, ack-pack och 
laddare. Scanning och minnen. Pris
1.900 kr inkl. extra ack-pack.
Jesperd) 0243-38981

□ Yaesu FT-900/AT med front sep.kit. 
Kenwood TS-850. Hidaka 3 element 3 
band beam. Dator 486 DX2-66, 4 MB + 
420 MB HD.
Hans Olofsson 0) 08-6268131

□ PR-radio Tx-Rx 300 kr. TGF-nyckel 
LME 400 kr. Mik DM 10 150 kr.
2 mtr stn Kenwood TR 7200 800 kr. 
SM3AC 0) 0690-61396

□ QTC 1971-1994 1.000 kr. Scientific 
American jan 1980 - mars 1985. 250 kr. 
SMOFPT/Ulf (2) 08-58357676

□ IC-730 m. CW- och SSB-filter samt 
transverterkort. Utmarkt skick! 3.300 kr. 
IC-121E 2m handapparat med heltack- 
ande Rx. Som ny. Med extra ack.
3.200 kr. SM5PHU/Jonas 0) 08-281392. 
08-7571192.

□ Amatorradio till salu IC-28E. Pris
2.500 kr. Manual finns fran IC-28H 
(kopierad). For mer information ring 
SM4UTR/Torbjorn Gustafsson
0)0591-16395

Affarsannonser
□ Packetmodem! Ring eller faxa sa far 
du mer information om PacComm och 
BayCom modemsortiment, transcievrar 
for 9600 baud, uppgraderingssatser for 
TNC-2 och modembyggsatser. Se min 
HomePage http://www.algonet.se/ 
~sm2irz. Sanco (SM2IRZ) 0) 090- 
194529 (Helg och kvallstid), Fax. 090- 
194529 (Dygnet runt). E-mail: 
sm2irz@algonet.se

□ Utforsaljning: Ficktelefon, batterier 
och tillbehor ex. Motorola Microtai
237 kr. SMOVMF/Eilert 0) 0175-72323, 
fax 0175-73406

Manadens mest
svarlasta manus!

Redaktionens OCR-maskin har denna 
manad tolkat detta manus som mest 
svartolkat bland hamannonser: 

????IC-?????
??med extra anslutning for ??hamrig 
???? UFB skick ???? och laddare. ?????? 
Som ny ?????? ????? bytesobjekt ?????? 
SM????/????? Tel ??-??????

Optisk avlasning
Hamannonser tors in i QTC via 

maskinell (optisk) avlasning. 
Skriv tydligt och tank pa att fa 

avlasningsbara utskrifter

Hamannonser med mycket text?
Du kan alltid lamna din annons pa diskett 

- nSgot som underlattar nar du vill 
annonsera!

SM2CTF Gunnar Jonsson
Flintav 2, 945 34 Rosvik 0911 -567 52

Arets sista ”Sax at ” handlar i vanlig ordning 
om de nordiska amatortidningarnas inne- 
hdll, i detta fall i oktobernumren.

Finlandska RADIOAMATOORI.
Dar kommer till en borjan en artikel, som 
berattar om bygglov och andra problem vid 
mastbygge. Kanns det igen? Sedan kommer 
en intressant artikel om byggande av en 10 
GHz EME-station, med hembyggd parabol 
och al It av OH2BSH. 50-^rsminnet av krigs- 
slutet ger fortfarande material till artiklar. 
OH2HK har skrivit en artikel om OH5NM. 
Sedan foljer en presentation av Kenwood 
TS-50S (av OH2BBF). Aven finlandama har 
ett (atminstone) radiomuseum, och om det 
har OH5LSU och OH5NST skrivit en arti
kel. OH6ND fortsatter med en artikel om hur 
man bygger en dipol med balun, som ar 
behandig att ha med pa resor o 1. OH8NFR 
bidrar med en artikel om hur det ar att kora 
radio fran Belize.

Danska OZ borjar med en artikel om ferriter 
och liknande material, och ger en hel del data 
om sadana av olika fabrikat. OZ2UA beskri- 
ver sedan en superregenativ mottagare med 
en kanslighet pa 0,5 uV, som kan anvandas 
mellan ca48 och 180 MHz. OZ1JM berattar 
om ett dataprogram, som han skrivit, som 
kan rakna om locator- angivelser, m fl lik
nande system till UTM(Universal Transverse 
Mercator Grid)-koordinater. Manadens test 
handlar om ICOM IC-281H, och har gjorts 
av OZ1AWJ och OZ5RM. I anslutning till 
den tidigare artikelserien om slutsteg har 
OZ9ZI skrivit en langre artikel om skarm- 
gal lerstrommens betydelse i tetroder. OZ5 RM 
tar i sin spalt upp en artikel om Z-match med 
en utgang, som ursprungligen funnits i den 
nyzeelandska BREAK-IN. Sedan har EDR 
skaffat sig nytt HQ i Odense, och OZ8XW 
presenterar de nya lokalema, som verkar 
vara betydligt elegantare och rymligare an 
vad vi i SM ar vana vid!

Norska AMATORRADIO. LA8AK be- 
handlar den har gangen foljande: problem 
med ror (bl a EF89,6BA6, m fl), kommenta- 
rer om forkrigsror, kaskodfbrstarkare, m m. 
Sedan tar han ocksa upp en ramantenn for 80 
och 160 m, konstruerad av OZ1HM, skydd 
mot overspanningar och felvand polaritet 
ffcin 12 volts strdmfbrsdrjning, och, slutligen 
’’controlled carrier modulation” for AM (na- 
got, som kanske en del aldre kollegor fortfa
rande minns!) LA1IC beskriver sedan en 
’’off-center fed multiband antenna”, som 
verkar ga pa de fiesta av v&ra HF-band. 
LA6PB forklarar vad en motvikt ar, och hur 
den kan se ut. Problemet med antennmaster 
och hcirt vader tas upp igen av LA3IW. 

LA6RH A avrundar oktobemumret med be- 
skrivning av n&gra av sina besok hos mer 
eller mindre exotiska radioamatdrer.

God Jul och Gott Nytt Ar, 
med, forhoppningsvis, mycket 
radiokdrande! SM2CTF/Gunnar

QTC Nr 12 1995 33

http://www.algonet.se/
mailto:sm2irz%40algonet.se


SSA 
HamShop

Sveriges Sandareamatdrers forsa/jning
SSA. Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. 
Vid bestallning: Satt in beloppet p& postgiro 
522 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingAr om inte annat 
anges.
Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager 
satts du upp pA vantelista.
Viss vantetid galler vid bestallning av namn- 
och signalskyltar. Om mojligt meddelar vi be- 
raknad leveranstid.

Litteratur
SvensksprSkig

Mot varlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens 
av klasserna N och C. 91 sid(
Provisorisk kursplan med komplement- 
hafte till boken - Mot varlden i etern. 
Omfattar SSA:s utbildningscertifikat
UC och UN. 40:-
UC och UN.Handbok for provforrattare 
(endast prov forrattare) 40:-
SSA:s anvisningar:
SSA 1995:1, i anslutning till Post- och 
telestyrelsens foreskrifter (1994:5).
SSA 1995:2, om kunskapskrav for erhAllande av 
SSA-certifikat enligt anvisningar:
SSA 1995:3, om forrattning av kunskapsprov for 
SSA-certifikat enligt-anvisningar: SSA 1995:2. 
Pris for SSA:s anvisningar 1995:1, 1995:2
och 1995:3 tillsammans 20:-
Post- och telestyrelsens foreskrifter om 
innehav och anvandning av amator- 
radioanlaggningar m.m. 
(kopieras i A4-format) 20:-

SSA informerar om kunskapskraven for 
radioamatorcertifikat klass CEPT 1 och 
CEPT 2 enligt PTSFS 1994:5 10:-

SSA informerar om kunskapskrav i 
morsesignalering 6:-

SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikfor- 
kortningar, rapportkoder och bokstavering 25:-
Antennkompendium. Artiklar samlat 
ur 30 arg^ngar av QTC. Sammanstalld 
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm 210:-
Utanparm 170:-
Bli sandaramator, SM0MAN:s kursbok
innehAllande:
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en "Fragelek”. 350:-

Engelsksprdkig litteratur
DXCC Countries List. 50:-
Bocker fr2n ARRL
Handbok 1995, omarbetad frAn grunden 590:-
Antenna Book, 17:e upplagan 1994, 
inklusuve berakningsprogram p£ diskett
3 1/2-tum, 1,44 MB for IBM PC/XT/AT SLUT
Antenna Compendium, Volume 1
avKITD, W4RI och KA1DYZ 200:-
Antenna Compendium, Volume 2
avKITD, W4RI och KA1 DYZ 240:-
Berakningsprogram for dito, se disketter.

Antenna Compendium Volume 3 310:-
Antenna Compendium Volume 4 410:-
Antenna Notebook av W1FB. 150:-
Yagi-Antenna Design av W2PV 230:-

Antenna Impedance Matching av
Wilfred N Caron. 390:-

Satellite Experimenter’s
Handbook av K2UBC. 360:-

Satellite Anthology.
Uppl 2, 1992 130:-
Uppl 3,1994 230:-

QRP Notebook av W1 FB.
Uppl 2, 1990. 100:-
Uppl 2,1994, 2:a tryckningen 220:-

Novice Antenna Notebook av W1 FB. 130:-
Help For New Hams av W1 FB. 150:-
The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.
Grundlaggande om sAval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik. 180:-

Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio 
”on-the-air-operating” som n^gonsin 
publicerats. 4:e uppl. 400:-
Solid State Design. Grundlaggande
teknik av W7ZOI och W1 FB. 250:-
Hints and Kinks for the Radio
Amateur. Av K8CH och AK7M. 130:-
Electronics Data Book av W1 FB. 190:-
Your Gateway to Packet Radio.
Av W1LOU, 2:a upplagan. 250:-
Your Packet Companion 190:-
200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio. 130:-
Weather Satellite Handbook av WB8DQT 
(Berakningsprogram for dito, se disketter). 420:- 
Transmission Line Transformers.
Av W2FMI. 280:-
The DXCC Companion. Av KR1S. 150:-
Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU. 280:-
Novice Notes, urval av nyborjar- 
artiklar ur QST. 110:-
Design Notebook av W1 FB. 220:-
UHF/Microwawe Experimenter’s
Manual. 400:-
Berakningsprogram for dito, se disketter
Radio Frequency Interference:
How to find it and fix it. 330:-

QRP-classics. Det basta QRP- 
projekten fr&n QST och ARRL:s handbok. 280:- 
Your VHF Companion. 180:-
QRP Operating Companion. 140:-

Your RTTY/AMTOR Companion 190:-

Antennas and Techniques for Low-Band 
DXing av ON4UN 420:-

Beyond Line of Sight, a History of VHF 
propagation hamtat ur QST och sam- 
manstallt av W3EP, om bl a Tropo,

Sporadiskt E, Aurora, Meteor Scatter och 
mAnstuds 250:-

Low Profile Amateur Radio av KR1S 
handlar om l£g effekt och sm£ antenner, att 
kunna kora amatorradio fr£n nastan 
varsom heist 180:-

140:-

Morse Code, det
oumbarliga spr^ket.
Allt om morse. Historik, I 
alia forekommande
morsealfabet, High speed, super-CW, nod- 
signalering, nodfrekvenser, Q-forkortningar, 
internationella forkortningar mm. 1

Ovrig litteratur
(TysksprAkig litteratur)
FAX for nyborjare.

Av Hans Jurgen Schalk. 80:-

Disketter
SSA:s CW-kurs pa 
diskett IBM PC

5 1/4-tum eller 3 1/2-tum
ARRL:s berakningsprogram pa diskett
IBM PC. 5 1/4-tum for:
Antenna Compendium Volym 2. 105:-
UHF/Microwawe.Experimenter’s Manual. 105:-
Weather Satellite Handbook. 105:-

Diplom. Loggbocker
SM6DEC:s diplomparm.
Grundsats samt brsseriema 1979-1993. 250:-
Arssats 1993
till SM6DEC:s diplomparm. 60:-
Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-HF. 12:-
Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF. 12:-

Record-bok for SSA:s diplom SLA. 12:-
FIELD AWARD. 20:-
Record-bok for SSA:s diplom
MOBILEN. 20:-
Loggbok A4.
Limmad med 50 haislagna blad.
Tryck pa en sida for 50 x 25 QSO. 
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm. 50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm. 40:-

Testloggblad i 20-sats. A4-format. 20:-
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format. 20:-
QTC-parm med A4-format for en argang 70:-

Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran. 20:-
Hamtpris. 10:-

5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran 60:-
Hamtpris 40:-

10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran. 110:-
Hamtpris. 60:-

Kartor
Prefixkarta av DK5PZ, farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 100:-

Lokatorkarta Europa. Aven prefix,
repeatrar och fyrar. Av DK5PZ. Farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 100:-

Locator-atlas. SM5AGM:s The Radio
Amateur’s World Atlas. 32.400 
lokatorrutor.__________________________ 30>
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Telegrafi, CW, Filter, WCY
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 Ijud- 
kassetter. (30 for mottagning, 2 for sandning). 
Kursbok med facit och anvisningar. 800:-

SSA:s CW-kurs pa diskett. Se DISKETTER. 

Ovningsoscillator i byggsats med kretskort, 
komponenter, hogtalare och volymkontroll 
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri. 210:-

Telegrafikursdator i byggsats av SMOEPX. 
Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt,
97 lektioner, inbyggd sandningsoscillator, 
inbyggd elbugg med minne och printer- 
utgang 1200 Baud 690:-

<_________________________________________________________________ >

Telegrafinyckel.
Fornicklad massing. Silverkontakter. Slut!

Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenningang pa stord TV, 
bredbandsforstarkare, radio, m m.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz. 380:- 
HP 174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz. 300:- 
HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz. 300:-

Auth TVI sparrfilter
Ansluts till antenningang pa stord TV-app.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
SF145-S (2 m),
sparromrade 144-148 MHz. 380:-
SF 435-S (70 cm),
sparromrade 430-440 MHz. 380:-
TP-870S (radar),
sparromrade 1000-2000 MHz 400:-
TP 1600-S (160 m)
sparromrade 3-870 MHz 380:-

Auth ISgpassfilter 
(Ansluts till antenningang pa sandaren 
UHF-kontakter PL 259/SO239, 50 Ohm) 
TP 30 (KV), sparromrade 47-870 MHz.
1000 W PEP 530:-
TP 2 A 2 m, sparromrade 200-870 MHz.
200 W PEP 600:-

TP 70 A (70 cm) sparromrade 500-870 MHz.
200 W. PEP 590:-

Ovrigt f rin Auth
HFT-2, mantelstrdmsfilter, 2-870 MHz. 
Kombineras med sparrfilter.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm. 370:- 
TBA 302 for forstarkaringang till skivspelare, 
radio, kassettspelare m m.
Kontakt, 5-polig IEC-DIN 41 424. 235:-
TBA 302 C, se TBA 302.
Stickpropp/hylskontakter 235:-
EM 702, antennvaxel for sandare
2 m/70 cm. 100 W PEP. 50-75 Ohm. 600:-

Funktions- och byggbeskrivning
WCY-transceiver. 60:-

Kretskort for WCY-transceiver med 
byggbeskrivning. 250:-

Div marken och n£lar
Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st. 120:-
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjai vhaftande textildekal. 10:-
Armbindel med plastficka for
sambandsmarke. 10:-

SSA Prylar
SSA-duk. Ca 40 x 40 cm. 
SSA-vimpel 16 x 25 cm. 
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm. 
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm.

SSA medlemsmarke
Sticknai inklusive naistopp.
Clutch med las.
Halskedja.
Slipshailare.

OTC medlemsnai, exkl naistopp.
Endast for OTC-medlemmar. 35:-

5q._ Naistopp for OTC-nai och andra
sticknaismarken. 7:-

10:-

25 QSL-marken
SSA QSL-marken. Karta om 100 st. 25:-

30;- QSL-marken med Morokulienmonumentet.
30;- 15 kr av avgiften tillfaller SM5WL-fonden.
30:- Karta om 100 st. 40:-
40:-

SSA-dekaler
Ca 5,5 x 2,5 cm. Sjaivhaftande.
Per set om 5 st.
Rattvand 12:-
do spegelvand. 12:-
Ca 9,5 x 4,5 cm. Sjaivhaftande.
Rattvand 10:-
do spegelvand 10:-
Ca 12,5 x 9 cm. Elipsformad.
Sjaivhaftande Spegelvand. 5:-

Figurdekaler
ca 75 x 78 mm.
Guldvinyl med biatt tryck. Sjaivhaftande
Foljande alternativ finns:
nr 1 ”RPO”, nr 2 ”RTTY", nr 3 ’’VHF/UHF/SHF", 
nr 4 ”CW”, nr 5 ’’Satellit”, nr 6 TONE”, nr 7 ”ATV”, 
nr 8 ’’Mobil”, nr 9 ”SWL”, nr 10 "Field Day”, 
nr 11 ’’Repeatertrafik” och nr 12 ”DX". 
Ange onskade alternativ vid bestailning.

Pris per styck 5:-

Serie om 12 st olika (se ovan). 42:-

Uthyrningtill klubbar
Video-film
Avgiften avser paborjad vecka. Hyresmannen be- 
kostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt 
samtidigt reduceras hyrespriset med 10 kr for var- 
dera hyresobjekt.
ARRL:s ’’The World of Amateur Radio”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 25 minuter. 50:- 
ARRL:s ’’The New World of Amateur Radio”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 28 minuter. 50:- 
ARRL:s ’’Amateur Radio’s Newest Frontier”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 30 minuter. 50:- 
RSGB:s ’’Amateur Radio for beginners”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 22 +21 minuter. 50:-

’’Paneldebatt om HF-immunitet 1985.”
Med deltagare fran Konsumentverket, Televerket, 
Sv Radiomastareforbund och SSA.
Svenskttal. VHS. Ca 30 minuter.

"Fritid”. Svenskt TV-program fran 9 april 1986. 
VHS ca 30 min

Skyltar
(Viss vantetid forekommer for skyltar)
Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text, 
en rad. Max 20 tecken. 40:-
Vid samtidig bestailning av 2 st lika. 70:-
Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text, 
tva rader. Max 20 tecken per rad. 60:-
Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text,
en rad. Max 20 tecken. 40:-
Vid samtidig bestailning av 2 st lika. 70:-
Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text, tva rader. 
Max 20 tecken per rad.

60:-
Magnetskylt med anropssignal.
Vit text pa bia botten. Langd 35 cm. Hojd 8 cm. 
Lamplig for exempelvis bilen. 100:-

’’Radioamatorer”. Fran Tekniskt Magasin 
1983. Red Erik Bergsten, SM6DGR. 
Svenskt tai.. VHS ca 60 min 50:-

ARRL:s ’’The World of Amateur Radio”. 
Engelskt tai. 16 mm film med magnetiskt 
ljudspar. Ca 25 minuter. 50:- 

( \
Videofilm (forsaljning)

”SSA Elmer-video”.
Intressevackare for amatorradiohobbyn.
Producent SM6DOI.
Speaker Fredrik Belfrage.
Medverkande bl a SM5UEM och 
SM0AGD.
6 minuter. 120:-

k______________ __ ______________________ >
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100 pF

75-1 OOv

6,3-12 V 

-Instr. 

Jord

2.2nF

Lennart Raneback
Detta Ulla instrument Vallbygatan 6
Grip-dip-metern - kallades 590 60 Ljungsbro
forrfor "radioamatorens RR”.
For sjdlvbyggaren dr det ett 

”maste-instrument”for att kunna 
linda spolar till avstdmda kretsa, 
mdta resonansfrekvens pa anten- 
ner m.m.
Den gar att tillverka sd att den 

tacker frdn ndgra 100 kHz tillflera 
h undra MHz Det dr dock att 
rekommendera att bygga ett instru
ment for frekvenser upp till 50-60 
MHz och ett for hogre frekvenser. 
L/C-forhdllandet pa de hogre 
frekvenserna blir fel med lagre Q- 
vdrde somfoljd och ddrmed sjun- 
kande oscillatoramplitud.

Konstruktionen pa rorversionen Fig 1 be- 
hover inget kretskort. Motst^nd och 
kondensatorer fastes direkt pa rorhallaren. 
Som spolhallare anvander jag chassihylsdon 
Elfa PR5 42-206-04. For spolama anvan- 
derjag stiftproppar SP5 42-204-06. Pa dessa 
har jag limmat fast pertinaxror (D=12mm) 
med Araldite. Ungefarligt lindningvarvtal 
och tradtjocklek ffamgar av tabell denna ta- 
bell (Tabell 1).

Tabelll
Frekvens.(MHz)\fervTr£d Spridning
1.2-4 60 0.2 Tatlindad
2.3.5-5,7 45
3 5-8 28
4 7,8-13 14 0,4
5 13-22 7
6 21-35 4,5 " (justeras)
7 34-60 2,5 1.0 ” n

8 60-120
9 120-200

1.5 1.5 Fribarande (justeras) 
"Harnar av kopparpiat 1 mm, 
9,5 mm bred 90 mm 
Totallangd.

Varvtalen kan variera n^got. Du kanske vill 
ha andra frekvenser, eller du har kanske an- 
nat varde pa vridkondensatom eller annan 
diameter pa spolstommen. Gor sa har. Linda 
pa t.ex. 100 varv och se vilken lagsta frek-

Fig.1

ningen fran vridkondensatom gar da till stift 
4 och 5. Med 2 extra spolar tacker jag 2-30 
MHz da dessa anslutes till stift 2 och 5. 
Spolama 1-9 anslutes till stiften 1 och 3.

Varfor anvanda ror nar det finns transis- 
torer? Tyvarr har dessa en stor nackdel. De 
lamnar mer eller mindre falska dippar.
Jag byggde min fbrsta GD-meter 1955 med 

ett litet ’’fingerborgsror” 955. Den fungerar 
fortfarande utan anmarkning. Sedan dess har 
jag byggt ett flertal dipmetrar med olika ty
per av trans istorer. Den som fungerar bast 
ar den har nedan beskrivna Fig 2, med en 
MOS-FET 40673 som aktivt element. (Ham- 
tad ut Amatorbibeln 1988). Den ar dock inte 
helt utan falska dippar. Dessa blir mer be- 
svarande vid hogre frekvenser. Den tacker 
frekvensomradet 2-200 MHz. med hjalp av 
9 st spolar. (Omrade 120-200 MHz har lag 
amplitud)

Resonansmeterns anvandningsomrade
Forutom som dip-meter kan den anvanda 
som absobtionsv&gmeter, signalgenerator, 
induktans- och kapacitansmeter. Aven 
kopplingsfaktor mellan tva avstamda kret- 
sar i t.ex. mellanfrekvenstransformatorer 
kan beraknas med hjalp av formein:

K = Roten ur 1-L2/L1

K = Kopplingsfaktor.
LI = Induktans i spole 1 da spole 2 ar op
pen.
L2 =Induktans i spole 1 da spole 2 ar kort- 
sluten.
Detta bygger pa att induktansema i kretsen 

paverkar varandra.

Fig. 1 visarkopplingenmedror. Indikerings- 
instrumentet, som ligger mellan 4,7k pott- 
ens mittuttag och jord med plus till jord, kan 
vara ett billigt UV-instrument. 0.2-1 mA.

Instrumentets maxutslag regleras med 4,7 
k potentiometem.

Bryts anodspanningen med SI fungerar 
galler-katodstrackan som diod da instrumen- 
tet anvandes som absorbtionsv^gmeter. Detta 
lage anvandes da du t.ex. vill kontrollera en 
oscillatorfrekvens.

Som synes ar antalet komponenter fa jam
fort med transistorversionen i Fig. 2.
Vridkondensatom hittar du i aldre 

transistorapparater. Aven kapacitansdioder 
gar bra att anvanda. Har finns plats for egna 
ideer.
Alla trioder t.ex. EC 86 till EC 97, PC86 

till PC97 och dubbelroren ECC81,82,83, lik- 
som l&nglivsversionerna med beteckning 
E81CC etc. Aven pentoder, dar varje elek- 
trod har egen anslutning, kan anvandas. 
Samtliga galler kopplas da ihop for triod- 
koppling. Att observera ar att PC och PCC- 
versionema har andra glodspanningar.

Kan du inte skaffa ror och rordata och 
kondensatorer kan du sla en signal. 013/ 
66853.

Spoldata for transistorversionen (Fig 2 
nedan): Se tabell 1.

Kondensatorema Cl och C2 har foljande 
varden:
Omrade 1 och 2 , Cl =33 pF, C2=10 pF; 3. 
-8 Cl=10 pF, C2 = 33 pF.
Sedan frekvensomradet justerats bdr 

lindningen fixeras med vax eller skyddslack. 
Sa till skalan for avlasning. Sjalv anvander 

jag ingen skala. Jag anvander frekvensrakna- 
ren! For andamalet har jag tillverkat en fri- 
barande spole av 1,5 mm Cu EE trad 4 varv 
15 mm i diameter, tatlindad. Andama ar ut- 
formade som oglor lagom stora for banan- 
kontakt. Denna ansluter jag til raknarens 
matkabel. Sedan jag tagit dippet halier jag 
Gd-metem intill spolen, bara sa mycket att 
raknaren gor utslag och vipps mater jag frek- 
vensen med god noggrannhet. Rorversionen

vens du far med dina komponenter. Anvand 
0.15 - 0.2 mm EE-tr^d. for frekvenser upp 
till 10 MHz.( Se tabell.)

Har du en kondensator p& t.ex. 100-150 
pF blir frekvensvariationen stor och 
amplituden kommer att variera. Du kan da 
koppla en fast kondensator av god kvalite i 
serie med den variabla och darmed minska 
C-variationen. Det kan vara en fordel med 
en storre kapacitansvariation. Man kan till
verka 3 extra spolar for att lattare finna 
resonansfrekvensen pa en okand krets. Jag 
har kopplat en kondensator pa 45 pF mel
lan stift loch 4 samt mellan 3 och 5 Anslut-

27k R247k 47k

Av SM5BUJ

Amato rens instrument

Testoscillator och signalgenerator 

Grid’dip-metern

1k

a________ a____ 11____________ ___ r

. 2*50dF -f---
• r—■
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kan inte misslyckas. Ett annat satt att skafta en skala ar att bocka en 
60x90x1 mm. aluminium plat och bocka den i 90 grader. Du far da en 
vinkel med mattet 60x45 mm. Se Fig 8.

Storleken pa GD-metem bestams av om man vill ha nataggregatet in- 
byggt i ladan och hur stor skala man vill ha. Med modema ringkamor blir 
den anda inte mycket storre an transistorversionen. detta framgar av bil- 
den Batteriet tar ju plats. Aven vridkondensatoms och instrumentets stor- 
lek ar avgorande. Som transformator anvander jag ELFA 56-156-78 4*9 
volt dar lindningama ar seriekopplade. Genom dubbling av spanningen, 
se fig 5a, erhalles tillracklig anodspanning. Glodspanningen m£ste har 
seriekopplas med ett effektmotstand. Aven 4x6 volt av samma typ av 
transformator 56-156-52, gar att anvanda. Du m^ste da anvanda trippel-

D1-D3 = 1N4007 C1 46 V, C2100V, C3 = 160V

24V <. 02 r\i

•18V L'
C3

\L
(6V k-JLz L 

. ^C1

Fig. 6a.
Transf.6VA4*SV

32 mm

J1:3

________________________ l 

linje = bygel vid 9 volt 

vid 12 volt

Fdstpldt fdr rortfallare.

2

Transit VA4*SV

Streckad

22o ohm

Fig. 6 och 7 visar fadans grundpfat. Den ar tillverkad av 0,6 mm galvaniserad plat. Den ar latt att bocka med primitiva 

verktyg. Jag anvander 2 st vinkeljarn 30*30 mm som jag skruvar ihop mer 2 st 10 mm bult. For att fa snygga horn bor man 
borra Ifal i varje bockningshorn, haiet bor vara 2 x pfattjockleken. i detta fall 1.5 mm. For att fa fadans storlek som man vill 
ha den skall bockning ske pfattjockleken innanfor ritsen. bast ar ju att gora ritsen innanfor onskat nfatt.
Ritardu rrfatten enligtritningen blir fadans nfatt (Ixbxh) 172x62x52 mm.
DS det utvecklas varme frSn glodtrSdarna bor ventilationshSI borras i locket mitt for roret. 
Se fig 7. HSIens diameter kan vara 2.5-3 mm.
Transistorversionen kan byggas i samma fada. Langden kan eventuellt minskas till 140 mm och hdjden till 40 mm. 
Gor sS har vid bockningen. Placera pfaten i vinkeljarnen och dra St bultarna. Satt fast det hela i ett skruvstycke. SIS 
forsiktigt ned kanten bit for bit med en plast- eller kopparhammare. Tar du for mycket St gSngen kommer plStkanten att 
strackas varvid pfaten blir krokig.
Locket bockar jag for hand med hjalp av ett bandjarn sS ISngt det gSr for att sedan justera med hammare och en 
mellanlaggsbit for att inte fa slagmarken pS locket. Locket skruvas fast med plStskruv sedan hSIen samborrats med ISdan. 
Vid borrningen borras det mindre hSIet forst varefter locket borras for "frigSng”.
RorhSllaren ar monterad pS en liten plStvinkel som i sin tur ar fastskruvad i fadans front ned 2 st. forsankta 2 mm skruv. 
Nataggregatet ar tillverkat av en 50x40x2 mm pertinaxbit. PS denna har jag nitat fast 8 st nitbara dubbla lodbron pS 
lampligt avstSnd frSn varandra, beroende pS elektrolyternas storlek. (Liggande montering) Tillverka en lika stor pertinaxbit 
som isolering mellan aggregat och ISda. SakringshSllare och natstromstallare sitter pS fadans gavel. Nattransformatorn ar 
fastskruvad i fronten med 4 st 3 mm. skruvar pS distansror. 5x22 mm.

52 mm
Fig. 3

Komponentplacering.

-Ucc

1mA ♦THISI

170 mm 60 mm
2

25 mm

HSI for rortfallare diameter

19 eller 16 mm.

Galvad pot 0,00.7 mm. for tlllwkning av GD-matar. 
Fig. 6

170 mm

45 mm

Platter skala

90 mm
Fa rd ig plStvinkel fdr skala.

45 mm

A

Varje spole far en egen skala.

Fta 7
PUt ter skala
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Spolstommar
Tips: Spolstommar kan du sjalv gora med hjalp av bak- 
plStspapper och Araldite. Gor sS har: Tag en 10 mm 
silversfalsbit 10 cm fang, klipp till en remsa 5*30 cm 
eller langre. Rulla pS c.a 10. varv pS staven , stryk 
sedan Araldit pS resten av papperet. Rulla pS hela pap- 
peret pS staven. Fixera andan . Vrid staven mot 
lindningsriktningen. Efter nSgra minuter sS kan du dra 
ur staven. Vanliga elektrikerror gSr bra att anvanda. 
Yttre diametern ar 15 mm, varfor lindningstabellens 
data ger nSgot hogre frekvens.
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Mjuklodning
Du kan redan hantera kolv 
och tenn som en expert! 
Men det kan dndd vara bra 

att kdnna till en del om hur 
det bbr gd till...

Forutom att komponenter av god 
kvalitet shall anvdndas, sd dr det 
bra om du liar tillgdng till en 
temperaturkontrollerad lodstation. 
Manga komponenter kan skadas 
av for stark uppvdrmning. Dess- 
utom kan en ledarbana pd ett 
monsterkort latt lossna, vanligen 
kallat delaminering pd grund av 
samma orsak.
Att mjukloda dr en konst, som 

alltid kraverfor lodningen rdtt 
lodkolvsspets och lampligt tenn. 
Det finns manga bra lodstationer i 
handeln, dessvarre betingar de ett 
hogt pris.
Kortfattat belyser jag ndgra av de 

faktorer som dr av stor betydelse 
for att en lodning skall bli bra och 
bestdende och ger tips och rad. 
Lodoperationen blir beroende av de 
ingdende komponenterna och de
ras egenskaper samt tillgdngen pd 
verktyg och lodutrustning.

Tillpassa komponenterna
Diskreta komponenter, motstdnd, kondensatorer, 
spolar, dioder mm. maste i de fiesta fall tillpassas fore 
lodningen. Axiella anslutningsledare bockas och jus- 
teras i langd. Harvid bdr du tanka pd foljande :

Anvander du en sidavbitare for att justera an- 
slutningsledares langd, da skall du klippa av ledama 
langst inne i tangen och klippa av dem sd mjukt som 
mojligt. Det ar mycket enkelt att direkt forstora en

8NITTYTA 
LODTENN

Bestyckning av monsterkort
Ordningsfoljden vid inlodning av komponenter pa ett 
monsterkort anges vanligen pa foljande satt: Borja 
med att loda in ev byglingar, darefter dioder, mot- 
stand, IC-socklar om de anvands och kondensatorer. 
Lod darefter in transistorer, IC-kretsar och slutligen 
storre komponenter, exempelvis transformatorer, 
anslutningsdon mm. Detta ar en lamplig ordnings- 
foljd. Bocka gama av komponenterna pa komponent- 
listan. Laggen bit laminat, en ledare som bockats och 
spanner mot komponentbenen eller liknande som 
distans under motstdnd vid forhojt montage. Maskin- 
bockadc komponenter fdr en bock pd ledaren som 
spanner in i lodoama och ger distansen automatiskt.

Elcktrostatisk urladdning
ESD-risken, dvs fbrstorda komponenter pa grund av 
elektrostatisk urladdning, finns alltid. Darfbr bor 
man vid hantering av halvledare, speciellt C-mos, 
vara forsiktig. Anvand gama avledande handleds- 
band och halvlcdande arbetsyta. Ett 500 W:s mot
stdnd skall finnas i serie med handlcdsbandet till 
bordsytan och ytterligare ett 500 W:s motstdnd fran 
bordsytan till skyddsjord. Aven dioder och motstand 
med ett ldgt motstandsvarde, under ca 10 ohm, ar 
ESD-kansliga. Man skall fbrvara kiinsliga kompo
nenter i ESD-pasar och komponentror. Man ser 
al 11 for ofta att kansliga komponenter levereras i van- 
liga plastpdsar, vilket ar fel.

Vid inlodning av IC-kretsar skall du forst loda 
jordanslutningen, hoppa darefter fram och tillbaka sa 
att uppvarmningen fordelasjamnt

Lodning av kontaktdon
Vid lodning av kontaktdon exempelvis D-sub- 
kontakter, skall man med ren kolvspets forst fortenna 
lodholkama och da se till att allt fluss-medel i tenn- 
traden fordngas. Ej fbrangatflusskan fbrorsakaddlig 
lodning inuti holken, som ar svdr att upptacka. Leda
ren fortennas och korta langder av nagon isolerslang 
trads forst pd ledama som ’’smalts” in i lodholken 
utan att nytt tenn tillsatts. Avslutningsvis fors isole- 
ringen in over lodstallet.

Ledaren skall inte ’’gommas” i tenn utan vara 
synlig. De allra fiesta ti 11 for alldeles for mycket tenn 
vid lodningen. Kontaktdon hor till de svarare lod- 
objekten.

Rengor lodstallet
Lodstallet mdste vara val rengjort. Monsterkort som 
legat lange kan ha oxiderat. Lodbarheten har forsam- 
rats. Gor rent med en pensel med kraflig borst och 
nagot losningsmedel. Anvands ’’Svinto”, sa mdste 
kortettvattas med exempelvis rodsprit for att den feta 

SMALT samman 
LEDARE OCH L6DHOLK

MEO REN KOLV
VARM LODHOLKEN

FORTENNA INUTI

LOD ENA SIDAN 
ANV. TUNNT TENN

FORDIGLODD
YTMONTERAD
KOMPONENT

fArdig LODNING 
MED GOD VATNING

diod genom att klippa av en anslutningsledare med ett 
snartigt klipp, darfor att den axiella kraft som uppstar 
i brottytan, tryckvdgen, leds in i komponenten. En 
speciell typ av avbitare som skjuver av ledaren kan 
rekommenderas.

Gor heller inga tryckmarken av tanger etc. pa 
anslutningsledama. Hoga frekvenser fortplantas ju 
pa ledarens yta (skin-effekt) och varje deformation 
av en ledaren ger okat brus. Bocka exempelvis over 
en skruvmejselklinga.

Klipp av komponentens ledare till en lagom langd, 
sa att de sticker ut ca 1,5 - 2,0 mm genom lodoama 
i exempelvis ett monsterkort, fore inlodning. Mot
stand bbr placeras nagot forhojt, dvs ca 1/2 mm over 
kortets yta, och effektmotstdnd 2-3 mm hogre, for 
att undvika att det uppstar ’’brannsdr” pd laminat och 
ledningsbanor om motstandet skulle bli varmt.

Kondensatorer i kapslingar med parallella an
slutningsledare, maste direkt passa in i lodoama. Valj 
ratt modul och bocka aidrig dessa ledare eller tvinga 
in dem i lodoama. De fiesta kondensatorer i plast eller 
keramikkapslar ar mycket skora for sdval mekanisk 
dverkan som uppvarmning.

Ledare skall fortennas
Ledare skall fortennas innan inlodningen. En ledare 
kan du skala med hjalp av en skaltdng, avbitare, 
skalpell, ett rakblad eller liknande. Det viktigaste ar 
att man ej gor en brottanvisning pd ndgon av ledarens 
kardeler. Drag av isoleringen halwags och snurra 
runt den ndgra varv mellan tummen och pekfingret. 
Harvid avslojas fel omgdendedd de kardeler som fatt 
stryk kommer att spreta ut. En sadan avskalning skall 
goras om.

Vid uppvarmningen kryper en ddlig isolering ivag 
och ledaren behoverjusteras i langd innan inlodningen. 
Anvands ledare av god kvalitet, exempelvis typ A WG, 
sd uppstdr det inga sadana problem, denna typ av 
ledare tdl utan vidare en temp, pd 800 - 900 °C utan 
att chansera. En lodkol  vspets hd 11 er vanl igen en temp 
av 250 - 475 °C. En lodstation dar spetstemperaturen 
kan regleras ar alltid att foredra.
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En fuktad rengdringssvamp maste alltid finnas till 
hands. Ovriga verktyg som kan behovas ar tanger, 
pincett, skalpellochenlupp forkontroll avlodninga- 
ma.

Aktivera lodkolven!
Min forhoppning ar att du sjalv kommer 
att tillverka en del elektronik.

Det dr stimulerande att sjalv ha astad- 
kommit nagot som fungerar.

73 de SM4LLP,
Lennart i Vintrosa.

UPPVARMNING AV LODO

RENGORING
TAG BORT HARTZRESTER

POLYESTERKOND.

hinnan Svinto lamnar efter sig tas bort. Aven 
komponentemas anslutningar kan behova rengdras 
pa liknande satt.

Sjalva lodningens genomforande ar beroende av 
lodstallet. For inlodning av diskreta komponenter, 
motstand, kondensatorer, etc. sa galler foljande :

Nar ledaren placerats pa plats i lodon, galler det att 
halla den helt stilla. En val rengjord lodkolvsspets 
hails emot ledaren och endast lite tenn till tors for att 
ge en god varmeoverbryggning mellan ledare och 
Iodo.
N ar lodstal let varmts upp till fors ytterl igare tenn i en 
lamplig mangd och for god vatning. Hail stilla och lat 
lodstallet svalna av.
Tag bort kolvspetsen, stryk av tennrester och fort- 

satt med komponentens andra ledare.
Man farbedoma hurmycket lodstalletskall varmas 

upp. Ar komponenten kanslig for uppvarmning sa 
kan man halla i ledaren med en spets eller -platttang 
som for bort varme. Da far man hamta tenn med 
sjalva kolvspetsen, en traningssak.

Ta bort komponcnt - avlbdning
Blir man tvungen att ta bort en komponent sa skall 
man anvanda tennsug eller lodflata. Smalt tennet 
med kolvspetsen fran ena sidan och sug bort tennet 
fran andra sidan. Lodflatan anvands sa att den laggs 
pa lodstallet och nar sedan flatan varmts upp med 
kolvspetsen, suger den upp tennet. Ibland gar det 
battre om man forst lagger pa lite mer tenn pa 
lodstallet.

For att rensa exempelvis en lodholk, smalt tennet 
och sia snabbt ur det mot nagot lampligt underlag.

IC-kretsar som slutat att fungera och ar direkt 
inlodda i ett kort, kan latt tas bort. Klipp forst av alia 
ben och lod sedan bort dem ett efter ett. Rensa haien 
med tennsug och kolvspets och lod in en ny krets.

Rengbringviktigt
Nar kortet, donet etc. ar fardiglott, sa skall du ta bort 
flussrester, tennstank mm. Med en pensel med kraf- 
tig borst och isopropanoleum, finns pa apoteken, 
borstar man latt rent lodningama.

Skyddslack ger varaktigt skydd
Har du exempelvis tillverkat en preamp att sattas i 
masttoppen, ar det lampligt plats att skyddslacka 
kortet - heist med nagon lodbar plast.

Ytmontcrade komponenter
Kan man ge sig pa och loda ytmonterade komponen
ter ? Ja, det ar inte alls sa svart. Jag brukar lagga den 
lil la kapseln pa plats med hjalp av en bit tape, loda ena 
s id an, kontro 11 era l aget, e v j ustera detta, ta bort tapen 
och loda den andra sidan. Lod loss en ytkomponent 
genom att suga upp bada sidors lodning med en tunn 
lodflata. Varm och ly ft ena sidan med en mej sei, varm 
avslutningsvis bort vid andra sidan. Ateranvand aid

rig en ytkomponent, de ar sa bi ll iga. Hetluftsapparater 
och diverse lod-munstycken som anvands av 
elektroniktillverkarebehovs inte.

Bralodutrustning
Lodtenn for elektronik innehailer vanligen 60 % Sn, 
tenn och 40 % Pb, bly. Tenntraden innehailer 3 eller 
5 kanaler med flussmedel, vilket du kan se om du skar 
av traden med ett rakblad och betraktar snittytan 
genom en lupp. Du skall aidrig dra av en tenntrad, da 
forstors kanalema med fluss, vars uppgift ar att ta 
bort fororeningar pa lodstallet.

Lodtenn finns med fratande egenskaper. Bra lod
tenn ar t ex Ersin Multicore Solder typ 60/40 0 0.7 
mm, finns aven i 0 0,56 mm for finare arbeten.

En lodstation med reglerbar temperatur ar bra, men 
man klarar sig tint med en 40 W:s lodkol v. For att loda 
koaxkontaktdon behovs en kolv i 100 W:s klassen. 
Mejselformad lodspets 2,4 mmaren allroundspets.

Insandare
Bokstavering

Bokstavering av av telefonisignaler bdr ske 
med viss eftertanke. Var star det t ex skrivet 
att ordet ZANZIBAR kan anvandas vid bok
stavering av bokstaven Z?

I de fiestauppslagsverkstavasZANZIBAR, 
altemativt SANSIBAR.
Z bdr bokstaveras med ZULU enligt re- 

kommendation eller ZEPPELIN, om man 
nu ska hitta pa nagot sjalv. Man kan alter- 
nera dessa bada i samma anrop och QS0.

Med entydig bokstavering far man QSL till 
egen station utan returer via forargad lands
man. Vad sager SSA?

Sign. S i callet.

Svar: SSA rekommenderar sjalvfallet samma 
som rekommenderas av ITU. Bokstaverings- 
alfabetet brukarpubliceras i QTC da och da 
och borjar med Alfa, Bravo, Charlie och 
slut ar med X-ray, Yankee, Zulu.

SMOCOP/Rune

Konferens
RadioVetenskap och Kommunikation

Lu lea och Kiruna 3-6 juni 1996

Svenska nationalkommitten for radioveten- 
skap, SNRV, och Narings- och teknik- 
utvecklingsverket, NUTEK, samt Tekniska 
hogskolan i Lulea LuTH arrangerar och 
genomfor gemensamt konferensen RVK 96. 
Konferensen fbrlaggs till Lulea den 3 - 5 juni 
och till Kiruna den 6 juni.

Konferensens syfte ar att
• Redovisa framsteg inom vetenskap och 
teknik
• Ge en overblick av modem radiovetenskap 
och kommunikation
• Forstarka samverkan mellan hogskola, in- 
dustri och samhalle
• Skapagransoverskridande samverkan mel
lan kunskapsomraden
• Vara en nationell motesplats for alia intres- 
serade av radiovetenskap och kommunika
tion.

Inf genom Hogskolan i Lulea,
Instfor systemteknik Tel 0920-72043

Sa sager
Jan Freese, generaldirektor for 

Post- och Telestyrelsen:
- Skapa ’’allemansratt” for IT-samhallet.
- Lagstifiningen skall vara ett skelett 
som halier upp samhallskroppen.
- Obsolet lagstiftning leder till ett 
samhalle som i bananrepubliker dar folk 
struntar i lagar och lever vid sidan om 
dem.

Citat ur tidskriften ”Kommunike” -
Kommunikationsforsknings-
beredningen.

SMORGP/Ernst
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ANTENNAVSTAMNINGSENHETER
76400 HC-400L Tokyo Hy Power matchbox 400W HF 3816:- 1950:-
76201 HC-200 Tokyo Hy Power matchbox 200W HF 1982:- 1200:-
76101 HC-100 Tokyo Hy Power matchbox 200W HF 1725:- 995:-
10100 AT-100 Automatisk tuner till IC-720A/725/726/728/729 6136:- 2600:-

90150 AT-150
/735/737/740/745/751
Automatisk tuner till 735/725/726 5298:- 3900:-

89020 AH-2A Automatisk tuner till 735 for longwire/mobilsprot 7168:- 4700:-
90160 AT-160 Automatisk tuner till 728/729 4820:- 2900:-

BOCKER
47014 TRAVELLERS radio world guide -94 110:- 50:-
47055 GUIDE to former utility stations Klingenfuss 136:- 50:-
47019 Radiosandare kompendium pa svens ka 185:- 125:-
47109 Secrets of Commodore 64 (bok) 89:- 40:-
47017 QRP History of QRP bok 266:- 70:-

Callbook -94 international 360:- 95:-
47098 ARRL Operating manual bok 231:- 110:-
FILTER, DSPmfl
76100 HCF-100 Tokyo Hy Power CW-filter HT-serien 681:- 275:-
23007 NRF-7 noise remover & filter 3300:- 2200:-
23080 NF-60 DSP notch filter 2420:- 1695:-
23009 SSTV-1 slow scan tv filter 2125:- 1695:-
33784 MFJ-784 DSP filter 2950:- 2250:-
76102 HNB-100 Tokyo Hy Power noiseblanker HT-serien 315:- 170:-
21502 MICRO-FMB notchfilter for 88-108MHz 410:- 325:-
MONOFONER
77001 MS-1 monofon till Mizuho HF-handapparater 461:- 220:-
25103 MS-103 monofon kopia av IC-HM9/CM9 183:- 110:-
25108 MS-107 monofon kopia av HM-46L, vinklad kontakt 210:- 110:-
33284 MFJ-284 monofon Icom/Yaesu/Alinco 328:- 220:-
91070 HM70 monofon for bla W2E, kraftig 390:- 120:-
DTMFFRONTER
91038 UT-38 DTMF front till IC-p2E/p4E 339:- 125:-
89902 AT-2 touchtone-front 12 tangenter till IC2E 626:- 175:-
89903 AT-2 touchtone-front 16 tangenter till IC2E 626:- 175:-
PREAMPLIFIER
77100 M100 bredbandsprecinp (inomhus) 25-2100MHz 2018:- 1100:-
77300 WA-300H preamplifier (inomhus) HF-2GHz 1500:- 595:-
PACKET MODEM 
64112 PK-12 AEAfdrVHF 1675:- 1250:-
64112 PK-96 AEA 1200 & 9600baud for VHF 3000:- 2250:-
OVRIGT
64021 RC-1 Regnmatare digital 1091:- 500:-
63310 4-310 RF Concepts slutsteg 10W ib/100Wut430MHz 5780:- 3950:-
33260 MFJ-260B Konstlast 300W 0-150MHz 478:- 295:-
48202 HSC-505 Scanner 0.5-2060MHz, AM/FM/FMW/SSB 6567:- 4500:-
89093 BC-80D Icom bordsladdare for P2E/R1/W2/2SRE 1418:- 750:-
34103 MB-100GA minitakrannefaste for TNC-antenn 594:- 275:-
42003 FL-1 flexlite 12V lampa 204:- 110:-
64203 IC-RX PC program for R9000 & R7100 1575:- 595:-
77015 PL-14S PA 14MHz 10W till Mizuho HF-handapparater 2236:- 1195:-
48200 WX2000 printer+modem for vadersat+HF 15800:- 7900:-
83200 FX-200DX hf konverter till AOR 2001/2002 1705:- 950:-
83003 ABX-3 Ninjakabel SO-239x2 + teflonkabel 3mm 1200:- 495:-
76300 HBK-100 Tokyo Hy Power mobilhallare HT-serien 102:- 50:-
76640 HX-640 Tokyo Hy Power transverter 50till 3.5-28MHz 4418:- 2200:-
21270 MICRO 270VU SWR&PWR matare 140-170&430-450MHz 368:- 225:-
21150 MICRO 150V SWR&PWR matare 140-170MHz 341:- 195:-
21050 MICRO DL-50 dummyload 50W 3.5-5OOMHz 204:- 95:-
29650 M650 mobilmikrofon 681:- 325:-
33025 MFJ-25 handapparatstall justerbart 110:- 65:-
33557 MFJ-557 morsetranare med nyckel 410:- 225:-
M30055PS-55T Nataggregat 5.2A 13.8VDC 546:- 395:-
77201 NTC-001A cw-tillsats till NYS-200 1091:- 495:-

CALLBOKEN 1996
Beraknas i lager i slutet av januari.
Bestall NU! De brukar ta slut i mars. Pris 400:- eller for bada for 750:- 
OBS!! FRAKT TILLKOMMER. Art.nr. US Callb. 47012. INT Callb. 47013. 
NYHET!!!! NU AVEN PA CD ROM, bade US och INT Callbook.
1.3 miljoner amatorer i 250 lander. Avlasning av information kan aven fas i CW. 
WNDOWS/DOS. Pris 495:- Vi bar aven HAMCALL, pris 495:-
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JULREA FANTASTISKA PRISER UPPTILL 60% RABATT

ANTENNER

TRANSCEIVERS FORF NU
10025 4SE 430MHz handapparat 4982:- 2200
10276 IC-275H 144MHz allmode trcvr 100W 17191 14850:-
10991 UX-R91A Multi mottagare till IC-901E 5915:- 1500 -
10071 IC-R71 Heltackande mottagare 100kHz-30MHz 17181 10000:-
10971 IC-970H VHF/UHF allmode bastransceiver 35490 28600:-
10738 IC-738 HF transceiver 12VDC 18850 17900:-
10019 S-21E Handapparat 144MHzFM 3995:- 2900
10041 S-41E Handapparat 430MHz FM 4295:- 2900
10141 T-41E Som S-41E + rx 144MHz & tangentbord 4895:- 3500
10054 4GXET Handapparat 430MHz FM 4227:- 3895
10009 W-21ET Handapparat 144/430MHz FM tangentbord 7117:- 4795
10735 IC-735 HF transceiver + PS 15 nataggregat 19088 13200:-
10728 IC-728 HF transceiver + PS 15 nataggregat 16463 11000:-
10729 IC-729 HF tranceiver med 50MHz + PS55 20558 13650:-
77200 NTS-200 handapparat 144MHzSSB 3003:- 1900 -
21500 KT-500E INTEK 25 W 144MHz 3300:- 2500 -
33903 MFJ-9030 CW transceiver lOMHzQRP 2812:- 1995 -

TAKMASTER

24000 Trival trebands quad antenn HF, glasfiber 4772:- 2695:-
27420 PA420 channel clearer for transistorradio 1084 :- 495:-
33177 MFJ-1772 portabeldipol 14MHz 499: 325:-
33178 MFJ-1773 portabeldipol 10MHz 499: 325:-
33179 MFJ-1771 portabeldipol 18MHz 499: 325:-
33181 MFJ-1770 portabeldipol 21 MHz 499: 325:-
34004
34008

DP-RH2SB 
CP-4

xtra kort gummiantenn 144MHz BNC 
vertikalant. 7-28MHz m sprotradialer

143: 
2556

75:-
:- 1395:-

34009 CP-4A 3.5MHz tillsats for CP-4 900: 595:-
34111 MA1100B mobilantenn 144/432 TNCsvart 450: 210:-
34207 MA200 mobil 1/2 vagsantenn 144MHzTNC 334: 210:-
34208 MA2000 mobilantenn 144/432MHzTNC 374: 210:-
34403 M4002SHA mobilantenn 350-470MHz PL 2x5/8 851: 275:-
34404 M400SHA mobilantenn 350-470MHz PL 5/8 531: 210:-
34704 K704M magnetfot DELUXE SO/PL kontakt 800: 525:-
38003 SLIM-2BNC gummiantenn BNC 144MHz 177: 100:-
49128 P125 aktiv antenn till LOWE HF-125 700: 400:-
52486 SUS-485D Araki 2x 5/8 432MHz basantenn 681: 425:-
56080 AS-80 Barker & Williamsson dipol 80/40/20 1677 1100:-
56081 AXS-80 B&W xtra kort dipol 1655 1100:-
56160 AS160 B&W dipol 160-20m 2168 1120:-
60010 CL10DXX Create beam 28MHz 7 element, bomlangd 13m 7881 4400:-
60011 CLIO Create 28MHz 5 element 3811 2200:-
60015 CL15DXX Create 21 MHz 7 element, bomlangd 13.4m 9700 6600:-
60020 CL20DX Create 14MHz 5 element, bomlangd 13.5m 11680:- 7700:-
77007 UZ-7DX mini loopantenn for mellanvag inb forstarkare 1090 495:-
60078 CD78 Create vridbar dipol 3.5MHz 6458 3995:-
60730 730V-1 Create v dipol 7/21/28MHz vridbar, langd 5.8m 2180 1225:-
64440 Isopole AEA basantenn 415-465MHz 932:- 550:-
84723 CYH-723 beam 3 element for 7/21/28MHz 3817 2200:-
51013
77114

Hy Gain 
AN-14

mastror for mobilantenn 
teleskopantenn till Mizuho 14MHz

461:-
499;-

95:-
225:-

77121 AN-21 teleskopantenn till Mizuho 21 MHz 499:- 225:-
77980 RA-980 Revex aktiv rx antenn 40-950MHz, inomhus 1228 750:-

60007 CR7 Create takmast 1841:- 1200:-
60018 CR18 Create takmast 1.8 m 1786:- 1200:-
60031 CR30 Create takmast 3 meter 3457:- 2200:-
60045 CR45 Create takmast 4.5 meter 5113:- 2895:-
84570 CT-5700 takmast av aluminium 5.7meter 5726:- 2895:-

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt ar fran oss pa Swedish Radio Supply AB 
och fran SK.4NI

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad Telefon 054-85 03 40
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5 Telefax 054 - 85 08 51

QTCNr 12 95
41



Miitning av resonanser inom
KV - omradet

Ofta - t.ex. vid tillverkning av sparr- 
kretsar for antenner - har man behov 
av att mata resonansfrekvensen for en
krets. Den som har en Grid Dip meter kan 
gora matningen med den, men noggrann- 
heten blir minst sagt bristfallig.
Konstruktionsanvisningar och andra ”re- 

cept” ger oftast sa pass gott resultat att man 
konuner inom eller nara ett amatorband.
Vi har ju en utmarkt signalgenerator - 

transceiver!! - och det ligger ju nara till hands 
att anvanda den for matningen.

Gorsd har: Tag ett kort stycke koaxialkabel 
(min ar 30 cm lang) och lodenkoaxialkontakt 
PL 259 i ena anden. Avisolera den andra 
anden cirka 5 cm och tvinna skarmen till en 
trad och tra pa en bit krympslang samt varm 
fast den sa att bara en halv cm sticker fram. 
Ta bort den vita isoleringe fran yttersta 
anden av mittledaren. Lod sedan ett mot- 
stand 47 ohm 9 watt mellan mittledaren och 
skarmen.
Anslut koaxialkabeln till transceivern. Du 

kan skarva ihop den med en langre koaxial
kabel med hjalp av ett skarvdon for att gora 
det mer latthanterligt men hall kabeln sa kort 
som mojligt och heist kortare an en attondels 
vaglangd.

Strommen, som gar genom motstandet och 
tilledningama nar transceivern sander ger 
upphov till ett hogfrekvensfalt.

C IONF
D 1N4T48
K 47 0HM9W

Om vi placerar den okanda reso- 
nanskretsen i detfaltet induceras en 
spanning over kretsen proportio- 
nell mot kretsens impedans.

Vi behover ocksa en anordning for
att mata denna spanning. Lod en diod, 
1N4148 e.d. i serie med en kondensator 10 
nF over resonanskretsen och anslut en volt
meter over kondensatom. (10 V DC - omra
det).

Placera nu resonankretsen 10 -15 cm fran 
avslutningsmotstandet. Stall in lagsta moj- 
liga uteffekt fran transceivern och stall in 
den pa CW. Tryck ner nyckeln och variera 
ffekvensen till dess Du far max utslag pa 
voltmctem. Justera utslaget vid resonans till 
10 V genom att andra avstandet mellan 
motstandet och resonanskretsen och om sa 
behovs oka uteffekten.

Notera ffekvensen for max utslag (10 volt). 
Det ar kretsens resonansfrekvens. Variera 
sedan frekvensen forst uppat ftill dess span- 
ningen sjunkit till 7 volt. Notera frekvesncn. 
Sedan nerat till spanningen 7 volt. Notera 
frekvensen. Du far kretsens Q-varde genom 
att dividera resonansfrekvensen med skill- 
naden mellan 7 - volts-ffekvensema.

Vid matning av rcsonanskretsar med mycket 
lag kapacitans kan inlodning av dioden, som 
har en kapacitans av nagra pF ge ett visst fel. 

Du kan reducera det felet genom att forst 
mata resonansfrekvensen F med en diod 
inlodd. Mat darefter resonansfrekvensen f 
med tva dioder inlodda. Den sokta resonans
frekvensen ar da 2F-f. 
•p SM6ASD/B0 Stjernberg

~c ffiov Strommen, som gar genom 
motstandet och tilledningama 

nar transceivern sander ger upphov 
till ett hogfrekvensfalt.

Om vi placerar den okanda 
resonanskretsen i det faltet induceras 
en spanning over kretsen proportio
ned mot kretsens impedans.

t T F?

Produktnytf

Ett satt att skydda radioutrustning i klubb- 
lokaler etc. mot stold kan vara att utnyttja 
samma sorts skydd som anvands for datorer. 
Foretaget Automatvakt tillverkar ett 

sakerhetsskydd av stalplat som bultas fast i 
golv, bord eller vaggar.

Ladan ar forscdd med ett speciellt sakerhets- 
las. Datorn/riggen ar nastan helt ar omsluten 
av ’’skyddsbur” och kan i vissa fall skydda 
mot olaga oppningsforsok. Burama finns i 
olika utforanden och fungerar aven pa skri- 
vare, bandspelare eller videoapparater.

Upplysningar genom
AB Automatvakt, tel 040-92 00 25

Stoppdatum 1996

CH Man Stopp ’Sista minut”■ JAN 10 dec 95 11 dec
FEB 12 jan 96 15 jan
MARS 10 feb 96 12 feb

4 APR 10 mar 96 11 mar
5 MAJ 12 apr 96 15 apr
6 JUNI 10 maj 96 11 maj
7 JULI 14 jun 96 17 jun
8 AUG 12 jul 96 15 juli
9 SEPT 16 aug 96 19 aug

10 OKT 13 sep 96 16 sep
11 NOV 11 okt 96 14 okt
12 DEC 15 nov 96 18 nov

Med ’’Stoppdatum”, respektive 
’’Sista minuten” avses, att 
manus och andra bidrag skall 
vara redaktoren tillhanda. 
"Sista-minuten” bidragen ar 
begransade till hogst 300 
tecken.
Sista inlamningsdatum for 
radannonser ’’Hamannonser” 
ar den 10:e i manaden fore 
inforandet. Betalningen skall da 
ocksa vara erlagd.

SM5KP:sQTH till salu
Rymlig familjevilla i Spfinga 1 -pl m 
kail, by-46, tillb: 62.126 + 124kvm. 
I entrepl. fem sovr, v-rum m oppen spis, 
matsal, kok. Ljus kallare m bl.a. gille- 
stuga hobby/arb rum o garage. Plan trg. 
tomt 1426 kvm m. ca 16 m fackverks- 
mast, rotor, 3 el.-20 myagi, 9 el 2myagi 
o. trSdant.
Saljsgm, SvenskFastighetsformed- 
ling tel. 08-262540 ref Anders Oberg. 
Vid intresse for end. mast och ant. 
kontakta SM5KP tel. 08-364373.

Kor Du 
CW med DATOR?

Da behover Du en optisk 
nycklingskabel for icke- 
galvanisk kontakt mellan 
rig och dator!

Pris: 170:-/st + porto 
Ring SM3DMP - Thomas 
0612-50355 kvallstid

For bokning av 
annonsplats: 

Ring eller faxa 
08-560 306 48
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MENU

KENWOOD

Generalagent for
KENWOOD 

i Sverige

Box 120,541 23 Skovde
Besoksadr. Norregardsv. 9, Skovde.
Tel 0500-48 00 40
Fax 0500-47 16 17

TM-255E/455E 2 meter/70 cm
Allmode mobilstation.
Uteffe kt 40/35 Watt. 101 minneskanaler. 
Data anslutning 1200/9600 baud.

TM-742E 2 meter/70 cm
Kombi mobilstation. Uteffekt 50/35 Watt. 

101 minneskanaler. Plats for ytterligare en 
modul 28MHz, 50MHz 

eller 1296 MHz.

KENWOOD
KENWOOD TS-870
NY GENERATION AV TRANSCEIVER 

MED DIGITAL SIGNAL PROCESSING I 
MELLANFREKVENSEN. YTTERLIGARE

FILTER ONODIGA
High-frequency DSP digitalt RX-filter 

fungerar pa alia trafiksatt, 
SSB-CW-AM-FSK-AM

AT: Automatbox inbyggd for bade RX och TX.
KEY: Inbyggd elbugg med 4 minnen typ LOGIKEY.
MINNEN: 100 minneskanaler i 10 banker. Massor av scanningsatt. 
DRU-3: TS-870 kan forses med Digital Recording Unit.
Frekvens: RX 0,1 - 30 MHz.

TX 1,8 - 30 MHz. Bara amatorbanden.
Mode: SSBCWFSKAMFM
Spanning: 13,8 volt. Vid mottagning 2 A, vid sandning 20,5 A.
Storlek: Bredd 330, hojd 120 och djup 334 mm.
Vikt: 11 kg.
Pris: 28.828:-
SP-31 Hogtalare 966:-
PS-52 Nataggregat 3.902:- Priser inkl. moms!
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Idag?
pa Ditt bord

HF-transceiver med alia band 
50 MHz transceiver

144 MHz all-mode transceiver 
Mottagare 30 kHz - 200 MHz 

VHF-scanner 
El-bug, Speech-compressor

AM/FM radio

ICOM

I IC-706

ALL MODE

dva- bandstrans cdvern

IC-706
Matt: 167W x 58H x 200D mm. Vikt: ca 2,5 kg.
Effekt: 5 -100 w (1,8 - 50 MHz), 0,5 - lOw (144 MHz)
Frekvens: Mottagning 30 kHz - 200 MHz

Sandning 1.8/3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/144 MHz
Trafiksatt: LSB/USB, CW, RTTY (FSK), AM, FM, WFM (rx) 
Minneskanaler: 101 (99 ordinarie och 2 scan-stop) 
Delbar: Fronten kan placeras lattatkomligt t ex i bilen.
Pris: 13.500,-

Bestall separat datablad for detaljerad information

GAP Titan DX
Antligen en bra antenn for alia band 

- utan radialer!
Multiband DX-antenn for 8 band:
(10,12,15,17, 20, 30,40, 80 m). PS 80 m ioo kc. 
SWR: under 2:1 pa alia band.
Hojd: 7,5 m
Inga radialer, inga traps, ingen intrimning.

Dubbeldragen aluminium 6063-T832. Alla till- 
behor i rostfritt stal. Antennen kan monteras pa 
mark eller tak.
Mittmatad.

En perfekt DX-antenn med lag stralningsvin- 
kel.

Pris: 3.960,-

Till amatorradiostationen
(exempel ur katalog 12)

Nataggregat:
12v, 3,5Avikt 2,5 kg 470,-
12v, 10A vikt 7 kg 1.070,-
12v, 20A vikt 9,5 kg 1.550,-
12v, 30Aviktl2kg 2.200,-
Telegrafinyckel:
Swedish Key (i massing) 850,-
Antennomkopplare:
2-vags UHF-kontakter 200,-
2-vags N-kontakter 250,-
4-vags UHF-kontakter 600,-
4-vags N-kontakter 816,-
Antenner:
av alia de sorter (vertikaler, beamar) for
432 MHz, 144 MHz och kortvag

JuU^appar!

CAB
Box 4045, 550 04 JONKOPING

tel. 036 -16 57 60, Nils (SM7CAB) 
036 -16 57 61 (automatisk ordermottagning) 

036 -16 57 66 (telefax)

I katalog 12 (10:-) med tillagg finns

det mesta for radioamatdren

44
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Box 11,178 22 Ekero 
> Tel 08-56021278 
& Fax 08-560212790

Besoksadress: Skytteholmsvagen 16, 
Tailgarden, Nyckelby

garanti.
far du besked om pre

Egen import. Support och 
Kontakta SMOBVG/Olle sa
standa och basta pris!

Data AD
Allt i datortillbehor.Allt i datortillbehor.

HuMBLfl's

PC 486 eller Pentium.
Konfigurerad for radio/sandaramatorer med 
program for DX-logg, packet, vaderfax eller 
vad du vill.

H BENJORSFIRMA
Grundad 1961

VArdkasevagen 14B, Skalby, 175 61 Jarfalla

Amatorradio - Kommunikationsradio
Ryktet om att Eldafo har slagit igen ar helt fel. Har endast flyttat 

5 km, for 3 fir sedan, efter 30 fir pfi samma stalle. 
Som vanligt saljer vi amatorradio, yrkesradio, privatradio, 

personsokare och DX-mottagare, fasta, mobila och barbara 
radiostationer for bil, bfit, jakt, fiske m m. 

Mfingaolika fabrikatt ex: AP, Danita, Handic, Icom, Kenwood, 
Kraco, Lafayette, Maxon, Mitsubishi, Mobira, Motorola, Philips, 
Shinwa, Storno, Ten-Tec, Tokai, Uniden, Yaesu, Zodiac m fl. 

Service - Forsaljning - Konsultation 
Ring SM5KG innan Du kommer!

Tel 08-89 65 00 Fax 08-89 72 00

Den starka datorn!

JULKLAPPEN!!
PRO-POWER 2m handapparat
2.350 kr inkl moms! Expavg60kr.
Komplett med handmikrofon/hOgt, acc 12V 600 mA, 
batteriladdare, handledsrem, antenn o batteribox
fbr 6 st R6-batterier.
Data:: Uteffekt max 5W, tre effektlSgen, Inbyggd 1750 Hz ton, 20 minnen, 
scanning, batterisparfiinktionJAsfunktioner, squelch, simplex, duplex, 
avlyssning av infrekvens, squelchbortkopplare o belysning. Kan kompletteras 
med DTMF och tone squelch. Ett 20-tal exemplar finns fdr omg lev. DSrefter 
lev tid ca 4-6 veckor.

JOWIL FOTO & IMPORT
Oxhagsv 6B, 392 38 KALMAR Tfn 0480-262 84 Fax 0480-262 84

Sandaramatorens val

Pridelkibes
100% RF-testade 
Elektronror. 
Exempel:
3-500Z 1.295 kr

LH.MusikA Audio AB
Sickla strand 63,131 34 NACKA
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70

I N G

SSB-CW

Sandare och mottagare 
med full fabriksgaranti

Cirkapriser inkl. forsakring och flygfrakt till Stockholm 
och Goteborg /tillagg till dvriga flygstationer). 

T ull och mervardesskatt tillkommer.

Write for prices for other items not shown above. 
Rotors - Telex- Ham IV 220V $395
T2X 220V $495

Kenwood, Icom, Yeasu, MFJ Enterprises
Write for low prices for all items.
Ten-Tec-Paragon, Omni v $1895
Omni VI $2450
901 Power sup $275
Linears-Henry Radio. Write for prices.

All items 2 to 8kw
Antennas - Butternut HF6VX, A18-24 $243
TBR160 $77
HF2V $240
HF5B $362
Hy-Gain TH5DXS $616
TH7DXS $692
TH11DXS $999
All other items
Mosley TA53M $578
Mosley TA33M $426
Pro57B $786
Pro67B $1056

Skriv pfi engelska till W9ADN sa fAr du de exakta pri- 
serna. Du spar pengaroch ffirandfi de senaste model- 
lerna nardu koper frfin U5A.

VIEXPORTERAR OVER HELA VARLDEN!

P.O. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA

THE 1996 SUPER FREQUENCY LIST ON CD-ROM
now includes all international broadcasting stations!
SKr 330 or DM 60 (including airmail)
• 8,400 entries with latest schedules of all worldwide broadcasters on 
shortwave, compiled by top expert Michiel Schaay from the Nether
lands • 14,500 special SW frequencies from our international best
seller 1996 Utility Radio Guide (see below) • 1,000 abbreviations
• 12,800 formerly active SW frequencies • All on one CD-ROM for 
PCs with Windows™. You can search for specific frequencies, 
countries, stations, languages, call signs, and times, and browse 
through all that data in milliseconds. It can't get faster than this!

1996 GUIDE TO UTILITY RADIO STATIONS

Klingenfuss

1996 GUIDE TO 

UTILITY RADIO STATIONS 

Fourteenth Edition

REPUBLIC O’
Rs4 MAURITIUS 10$

4* _ - -

includes latest Red Cross and UNO frequencies!
604 pages • SKr 430 or DM 80 (including airmail)
The international reference book for the really fascinating radio ser
vices on SW: aero, diplo, maritime, meteo, military, police, press, 
and telecom. The conflicts on the Balkan and in Africa and Asia are 
perfectly covered. 14,500 up-to-date frequencies from 0 to 30 MHz 
are listed, including the very latest frequencies used now during the 
sunspot minimum. We are the world leader in advanced teleprinter 
systems monitoring and decoding! This unique reference book lists 
just everything: abbreviations, addresses, call signs, codes, expla
nations, frequency band plans, meteofax and NAVTEX and press 
schedules, modulation types, all Q and Z codes, and much more. 
Thus, it is the ideal companion to the 1996 Passport to World Band 
Radio (see below) for the "special" stations on shortwave!

Save with our package deals: CD-ROM -I- Utility = SKr 640; 2,500 pages total information 
package with above 4- 1996 Passport to World Band Radio + Weatherfax + Air/Meteo + 
Teletype Guides 4- Supplements = SKr 1680. Double CD Recording of Modulation Types = 
SKr 540 (cassette SKr 330). Payment can be made by cheque or credit card - we accept American 
Express, Eurocard, Mastercard and Visa. Dealer discount rates on request. We have published 
our international radio books for 26 years. Please ask for our free catalogue! ©

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Germany 
Fax 00949 7071 600849 • Phone 00949 7071 62830
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Telub AB
Systemsupport

Ericsson Radio Systems AB

METODUTVECKLING FOR
GSM OCH TACS

Ericssons 80.000 anstallda dr verksamma i mer an 100 lander. Deras samlade kompetens inom vaxelteknik, 
radio och nathyggnad gor Ericsson till ett var Ids ledandeforetag inom telekommunikation.

Matingenjor Elmiljd
Allmant

Telubs Elmiljdgrupp bestar av 8 personer. Vi ar ett av 
Sveriges ledande foretag inom elmiljoomradet. Vi ackredite- 
rades 1992 av SWEDAC som fdrsta svenska EMC-fdretag 
och ar sedan en tid aven utnamnda till Behdrigt Organ 
(Competent Body). Var huvudverksamhet ar matningar och 
radgivning inom elmiljoomradet. Vi arbetar bade i laborato- 
riemiljd och i anlaggningsmiljo ute hos vara kunder.

Vi ar val etablerade pa marknaden och satsar nu vidare for 
framtiden. Bland vara kunder finns svenska forsvaret och 
ett flertal storre elektronik- och verkstadsforetag.
Befattningen

Vi soker en matingenjor som ska arbeta med EMC-matning- 
ar och radgivning vid var matplats i Ostersund.

Telub AB ingAr i Celsius Information System som Sr Nordens ledande 
tjAnsteproducerande IT-fbretag. I koncernen ingAr aven bland annat 
Enator, Dotcom, Telub, Celsius IT Tjanster, Celsius IT System, Celsius IT 
Produktion och Celsius Inforum. Koncernen omsAtter drygt 4 miljarder 
kronor och har cirka 4 500 medarbetare pA 60 orter i Norden samt 
Tyskland.

Kvalifikationer

Du som soker ska minst genomgatt 4-arigt tekniskt gymna
sium eller 2-arig mellaningenjorsutbildning med inriktning 
pa elektroteknik. Du bdr vidare vara intresserad av mattek- 
nik och elektronikkonstruktion. Om du redan tidigare arbe- 
tat med EMC ar det meriterande. Du ska kunna uttrycka dig 
val i tai och skrift bade pa svenska och engelska samt ha 
formaga till att arbeta sjalvstandigt
Nasta steg

Vill du veta mer kontakta Olle Johansson 063-15 62 35 eller 
Dick-Eddie Enebro 063-15 62 58.
Vi ar Her man an kvinnor och ser darfor garna kvinnliga 
sokande. Fackliga representanter ar Stefan Sollander, CF, 
063-15 63 70 och Agneta Friberg, SIF, 063-15 62 26. 
Din ansokan markt "Matingenjor" vill vi ha till Telub AB, 
Personalavdelningen, Box 360, 831 25 Ostersund, senast 
1995-12-29.

Telub
CELSIUS INFORMATION SYSTEM

Enheten utvecklar metoder for 
testning av radiobasstationer i fait 
for mobiltelefonisystemen GSM 
och TACS. Vi soker nu ett antal 
nya medarbetare inom omradet 
installationstest och underhallstest 
samt for fel- och andringshantering. 
Arbetet omfattar utveckling, 
verifiering och dokumentering av
— Grundlaggande testmetodik

och instrument
— Installationstestmetoder
— Underhallsmetoder

Vi soker dig som ar hogskoleingen- 
jor med inriktning el-/tele-/data. 
Formell utbildning kan kompen- 
seras av langre erfarenhet inom 
radio och telecom. Goda kun- 
skaper i engelska ar ett krav.

Kontaktpersoner:
Rolf Anehem, tfn 08-757 01 95, 
Lena Sunden, tfn 08-757 24 72, 
Hans Sjoberg, tfn 08-764 14 74, 
Bjorn Granath, tfn 08-757 36 81.

Sand din ansokan till:

Ericsson Radio Systems AB 
Att: Towa Raak
164 80 Stockholm

ERICSSON

\\\
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Valj mellan analog/DSP 
Variabel noiseblanker 
Variabel AGC
1 Hz avlasning
3-stegs selektivitet

Dubbel PBT (Passband Tuning) 
Digitalt hog- och lagpassfilter ICOM
Digital AF automatisk notch 
Digital brusreducering
Digitalt ultra-smalt CW-filter 
Inverterad CW

IC-775
Digital PSN (Phase Shift Network)
RX100 kHz-29.990 MHz
Uteffekt 200 W
Digital automatisk APF (Audio Peak Filter)
Manuell Notch

julp riser!Begagnade riggar i lager med 6 manaders garanti! Ring for
Sia oss en signal - de/ lonar sig!

fl.FR. Elo

$ Dynamik105dB 
$ Interceptpunkt +23 dBm 
$ RF talkompressor 
$ S-meter med multifunktioner 
$ Dubbla mottagare 
$ Trippel bandstackn.-register 
S Quick split
$ Inbyggd antenntuner 
$ Inbyggd natdel 
$ Automatisk antennomkoppl. 
$ Inbyggd elbug med minne 
$ CW pitch kontroll 
e QSK
$ MF monitor
$ FSK-ingang 
$ Datautgang

$
e
$
e
e 
e
$
$
e
$
e
$
$
$
e
$

------------- Tungatan 9Z 853 57 SUNDSVALL Tel. 060-17 14 17 -------------
SM3AFR-Tommy FAX 060-15 0173 SM3CER - Janne
B 060-17 14 17 Bankgiro 5802-5164 B 060-56 88 73
Mobil 010-251 87 10_________________ Postgiro 417 31 20 - 9_______________ Mobil 010-655 44 65 y

Pris: 49.500:-
Begar data bl ad

QTC Nr 12 95

fl.FR


Radiokommunikation

Foreldsare
Vi soker kontakt med dig som har
kompetens och mojlighet att delta
som forelasare vid vara IT-special-
kurser.

Kursutbudet, som ar aktuellt i detta
fall, galler ffamst radiokommunika
tion, digital radiotransmission,
radionat, mikrovagsteknik,
radiovagors utbredning, antenn-
teknik, mobiladatakommunika-
tionssystem, radiolanksystem etc.

Forytterligare information kontakta
Valentino Berti,
STF, Ingenjorsutbildning AB,
Box 1419, 111 84 Stockholm
Besoksadress:
Malmskillnadsgatan 48, Stockholm
Tel 08-613 82 00,
Telefax 08-21 29 82,E-mail vb(5)stf.se

Boka 
annonsplats! 
Ring eller faxa 
08-560 306 48

9 Antenner & 
System

E?  C-3 - den klassiska 
trebandaren 7ele, 

- 5,5m boom
= 10/15/20(12/17)

 6.190:-

Fler an 70 olika antenner 
for alia KV band

KENWOOD Nya med full garanti!
TS-450S/AT  19.800:- 
TS-850S/AT  21.900:-
TS-870S  28.700:-
TS-950SDX  49.500:-

Reservation for prisandringar 

Ny katalog! Rekvirera nya katalogen 
genom att satta in 10:- pa pg 408 34 08-7

LEGES IMPORT Sam Gunnarsson
BSgeg.4 891 31 O-vik Tele/fax 0660/190 32

- Radioamatorer 
NSRA kopieservice

Oversattnina:
SM7PXM: Tyskspr&kiaa artiklar
SM7SWB: FransKsprakiga artiklar
SM7EJ: Engelsksprakiga artiklar

NSRA - Nordvastra Skanes Ra
dioamatdrer lamnar har informa
tion om intressanta artiklar, 
varav kopior kan bestallas:

Fdr bestalining av kopior av artiklar:
Betala 2:-perkopiesidasamt 10 kronor for porto och 
expedition till ’’Nordvastra Skdnes RadioamatOrer, 
postgiro 44 68 19 - 5”.

Ange bestallningsnumret enligt nedan samt din signal, 
namn ochadress.
Skrivtexten stortoch tydligt, eftersom postens kopior 

av postgiroblanketten annars kan v&l 1 a problem.
Leveranstid - nAgra veckor.

An RF Step Attenuator
av Denton Bramwell, K7OWJ. Denton framhSller, att 
var och en som sysslar med mottagarkonstruktioner 
har behov av en bra dftmpsats. Den har dampsatsen, 
som fungcrar upp till 450 MHz, ger upp till 71 dB 
dampning i 1-dB steg. Det hela ar byggt pA en lAda av 
massingspiat, som har 10 st omkastare, vilka ger 1,2, 
3, 5 resp 10 dB dampning.
QST 95-06-33/2, 2 s.

Build the Stealth Antenna Tuning Indicator 
av James ”Jay” Craswell, WB0VNE/AAV5TH. Med 
den har indikatom inkopplad mellan transceivern och 
antenn-tunem kan man gOra avstamningen utan att 
slappa ut mera an nSgra milliwatt i antennen. Den 
bestir av en omkopplare, nAgra motstand, en diod 
och ett mikroamper-instrument.
QST 95-06-38/2, 2 s.

Build a Super-Simple SVVR Indicator 
av Tony Brock-Fisher, K.1KP. Den har SWR- 
indikatom passar bla till vad yankama kallar 
backpack riggar, dvs QRP-riggar, som man kan 
packa in i ryggsacken. Instrumentet har ingen matare 
utan tva lysdioder, som drivs av en IC. Det blir 
darigenom litet till formatet.
QST 95-06-40/2, 2 s.

stationen pa infobahn

internet access
Full tillgang till Internet med kvalitet: 

Professionell PPP-koppling. 
Anvand fria program, Netscape 

eller kommersiella programpaket. 
28800 kbps access 

Privatkonto 199 kr/manad vid 
arsbetalning.

Du kan lagga ut egna WWW-sidor.

Bahnhof budget
49 kr/manad!

Information: 
tel 018-100899 fax 018-833110 

info@bahnhof.se

Exploring the 9600-Baud PACSATs (New Ham 
Companion)
av Andrew Cornwall, VE1COR. Den har artikeln ger 
oss, som 3r totalt okunniga i amnet amatOrsatel liter, 
en inblick i hur det hela fungerar, vilka satelliter som 
ar aktuella, fdrdelama med 9600 baud, vad 
avancerade dataprogram kan hjalpa mig med och 
vilka krav som mdste stallas pA transceivrar, som 
skall OverfOra 9600 baud (ref. QST 95-05-24, som 
finns i NSRA:s kopieservice).
QST 95-06-63/3, 3 s.

Surplus
• Inomhusantennfdr2 m. Med SO-239.85:-
• Vridkond. 3-gang. 135 pF. 100:-
• DALE-motst. 147,162,454,1K. 3% 10W 25:-
• 12 V ljusdimmer. Byggsats utan ISda. 325:-
• Cushcraft 3 el beam. 10-15-20m. 2000:-
• GM Mobil mik med sladd + kontakt. 140:-
• Dioder 1N4006.800V/1A. 1 :-/st
• FLUKE. 8000 A digital multimeter. 1850:-
• Magnum Six. RF speech processor. 200:-
• Likriktarror705A. Forbokhyllan!! 110:-
• PC-PAKRATT for Windows. Ver 2.0.600:-

Bocker
• The AWA review. Vol 6.195:-
• Discover DX-ing. 122:-
• The personal computer. 276:-
• The collector’s guide to antique radios. 380:-
• RCA transmitting tube manual. 255:-
• SOS at midnight. 95:-
• Oscilloscopes. (OmTektronix). 390:-
• DX brings danger. 95:-
• Radio station treasury. 1900-1946.275:-
• Vacuum-tube complements of signal 
equipment and test data. (Okt 1944). Kopia. 
420:-
• The world below 500 KHz. 110:-
• Murder by QRM. 95:-
• Military handbook. Electron tubes, cross index 
and type identification. (Nov 1963). Kopia. 560:-
• Armed forces cross index of electron tube 
types (Aug. 1950) Kopia. 280:-
• All about HAM radio. 396:-
• The pirate radio directory. 426:-
• Communications satellites. Monitoring tips, 
Amateur radio satellites, Dorn, communication, 
DBS, Frequency list, Glossary. 294:-
• Shortwave receivers. Vital info on over 200 
receivers. 155:-
• Howto get started in QRP. 280:-
• Radio supplies. Receiving and transmitting 
equipment for radiotelephone and telegraph. 
Sept. 1923.135:-

Ovrigt
• 75W2mslutsteg. SSB/FM/CW. Komplett 
byggsats med l&da. 1800:-
• Universal timer oscillator. Byggsats. 116:-
• Kantronics. Packet, comm. 9612.3000:-
• CMOS CW keyer. Byggsats. Ej manipulator. 
600:-
• 100W 420-450 MHz slutsteg. byggsats. 2000:-
• Kristallmottagare i byggsats. 325:-
• Scanner-antenn 500KHz-1500GHz. Mycket 
robust. N-kontakt. 875:-
• 30W 2m slutsteg. FM. Byggsats. 495:-
• 2m low noise preamp. Byggsats. 252:- 
Alla priser inkl moms. Res. for prisandr. och 
slutforsaljn.

Tekmar. Box 144.510 22 Hyssna
0320-397 73,070-5121019

48
QTC Nr 12 1995

mailto:info%40bahnhof.se


$
- 150-30 MHz
- 25 - 1300MHz kompakt

-AKTIVA ANTENNER
AA2
AA4
AB118 -118-137 MHz flygband
MB156 - 156-162 MHz marinband -NY-
SPA4 - 4-1300 MHz scannerantenn
-MOTTAGARE
MW1 - Mellanvag + 160 m
DcRx - Enkelband 80, 40 eller 20
DXR10 - 10,12 & 15 m CW/SSB
DXR20 - 20, 40 & 80 m CW/SSB &
TRF3 - 5.7-17MHz AM (+SSB/CW)
-SANDARE

&

179,-
348,-
330,-
338,-
286,-

519,-
301,-
477,-
654,-
280,-

CTX40 - 40 m QRP CW med Xtal 280,-
CTX80 - 80 m QRP CW med Xtal AZ 280,-
AT160 - 80 & 160 m med Xtal 657,-
MTX20 - 20 m 10W CW med Xtal 519,-
HTX10 - 10 & 15 m SSB Exciter 50mW 969,-
(Vfo'er finns som tillbehor)
-ANTENNAVSTAMNINGAR
CTU30 - 30W KV + 6 m 759,-
CTU150- 150W 1.8-30MHZ - 909,-
-ANDRA ENHETER
AP3 - Automatisk Talkompressor 300,-
ASL5 - Yttre bandpassfilter LF 288,-
MA4 - Mikr.forst. med aktiv filtrering 138,-
CM2 - Electret-mikr. m VOGAD 249,-
CSL4 - SSB & CW filter 204,-
DCS2 - S-meter for mottagare 209,-
DFD4 - Digitalvisning f pabyggnad 807,-
ST2 - Medhornings-& dvningsoscillator 192,-
SWB30- SWR/Uteffekt visning/konstlast 279,-
XIVL1 - Kristallkalibrator LF - HF 309,-
-LADSATSER
L^dsatserna inneh^ller specialtillverkade chassin med 
rattar, skruvar, muttrar, axlar, omkopplare med mera, 
for byggprojektet. Vi kan inte rakna upp alia har, men vi 
har l^dsatser for att bygga allt fr&n transceivrar och 
mottagare till externa enheter som exempelvis filter 
eller frekvensraknare. Rekvirera v£r katalog !

•r
r

FT-10R + NYTT 
En helt ny2m hand- 
apparat med helt 
nya finesser. Vad 
sags om minne for 
digitalt samplad 
audio eller larm nar 
man kommer utan- 
for rackvidden for 
motstationen. Liteni 
storlek liksom i pri- 
set! Komplett med 
laddare och batteri! 

JULEpris
2990.-FT-990DC

En 'riktig' hemmastation for Contesting!

QJULEpris 9955,-

ET-736R
Ring for pris!

2/70/23!

U A A I
/^X

JUL!

Vad du an planerar i utrustning 
- vi dr bara en telefonlur borta!

------------------------------------------------------------------------------

> Vi har tittat narmare pa byggsatser som I* TRANSVERTRAR, PREAMPAR, SLUT8TEG,
KONVERTRAR m m. Ring for mera information!

OBS: Priser angivna med "JULEpris" i annonsen galler endast intill 31/12 1995. Galler aven for FINAX. Sa langt lagret racker.

Vi vet att peng- 
arnaskallracka
BADE till skin- 

kan och 
-radio, 

gggjj Passa 
pa och 

0SSSS-- ••

o

O‘
co
10

Z« kop dig 
** din nya 

apparat
NU !!+

JULEpris
5590,-

BYGGSATSER

Manga element ar inte detsamma som sjalvklartresultat - Dinantenn 
m&ste vara optimerad! V£r 9EL2 jamfors exempelvis med 15 och 17 
elements antenner som inte vi tillverkar. Och det ar ingenting som VI 
kommit fram till utan v£r KUNDER! Bestall v£r katalog!

Besoksadress: 
Hjultorps Ind.omr. 
SkattegSrdsgatan 5

Postgiro:
492734-9

Telefax::
0322-20910

Bankgiro:
894-9794

Postadress: 
Box 27
447 21 V&rgdrda

Vargarda 
Radio AB

Telefon:
0322-20500

[ Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14 ]
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32
38

5
8

17
23

25
45
28

30
25
29
31

38
8
9

10
11
12

11
12
14

16
18
19
31

7

24
33
44
45
45

46
11
20
21
23 
26
27

QSOn 4
Anvand vaderbilder i undervisningen 4 
Telemuseum, invigning av nya SKOTM 5 
Sista QSO fr&n langvagen i Grimeton 5 
Faltsidan 5
CEPT-nytt 5
Polisingripande mot pi ratradiostation 5 
Internet 5
Dokument till folkrorelsearkiv(fr SM4) 6 
CQWW 1994, pa 80 och 160 m 6 

Internet och packet 7
Kabel-TV i Jonkoping, S6 stangd 7 
OHO-expeditioner 7
Egna prognoser for vagutbredning

pa KV 7
SSA-Bulletinen, sandningstider
Faltsidan
SSA:s bildande
Grimeton 70 ar

Ham Radio, Friedrichshafen
Repeaterkartor
Bodens rundradio
SM7NFB/XV7TH i Hanoi
Fjardhundra-repeatern, ny pa 70 cm
Internet
Satellit-nytt
Satelliter: SM5AHK om RS12 10

Satellittrafik for nyborjare 10
Satellitinformation via Internet 10
Satellitbanden 10
Satelliter: sparningsprogram 10
RS15 - en bra nyborjarsatellit 10
Satellitinformation via AMSAT-SM 10 
Supersatelliten P3D 10
Svensk satellit? 10
Satelliter: MIR och Atlantis 10
Vindelalvsloppet, samband 10
Faltsidan 11
Mystisk periodisk storning

(hogsp-ledning) 11
En radiotelegrafists vedermodor 11
Ar Svenska Kabel TV AB en fiende? 11 
Radiotiskt alfabet 11
Ordning pa QSL-korten 11
Telegrafihalsning fran 70 ar gamla

Grimetonsandaren 11
Kabelbolag, debatt 12
Konferens - kortvag HF-95 12
Estland, expedition 12
DX-USA 12
Solprognos, flackar och brusflode 12

Internationella anropssignaler 12

Innehail i regelbundet forekommande 
spalter har inte spedficerats i denna 
innehailsforteckning

Innehail i QTC 1995

nr si da Rostbreviada med DX-cluster 7 40

SSA, medlemsinfo Rostbreviada/voicebox 11 35

SSA arsmote 1995 1 4
Hur det gar till att ”fa licens” 1 5 Teknik, ovrigt

SSA arsmote 1995 2 4 Nummerpresentationffbr telefon) 2 40
Amatorradion och dess framtid 2 5 Digitalinstrument 2 46

CEPT-certifikaten vinner terrang 2 6 BRAK - tvabands CW-QRP-sandare 2 49
Utbildningscertifikat 2 7 Digital radiomottagare, via dator 1 46
Svenska cewrt-klasser och CEPT 2 7 LF-filter, DSP 1 11

EMC-provning och -direktiv 2 8 FAX/SSTV, bildupplosning, m m 1 12

SSA arsmote 3 4 Preamp for WEFAX och APT 3 24
SSA verksamhetsberattelse 1994 3 6 Avstorning 3 42
SSA arsbokslut 1994 3 8 SSTV-bilder till datorns bildskarm 4 36
Motioner till SSA:s arsmote 1995 3 10 Radio i hjalmen 4 40

Styrelseprotokoll 3 12 Autofox - programmerbar ravsandare 5 13

SSA arsmote 4 4 Digitalmultimeter med LCD-display 5 32
Styrelseprotokoll 4 7 Storsignalbeteende hos KV-mottagare 5 35
Rapport fran IARU reg 1 HFC-mote 6 4 Hembyggen, lampliga objekt 8 47
SSA:s arsmote(bildreportage) 6 6 Bygg en 80-m QRP-transceiver pa

Arsmbtesprotokoll 7 4 5 watt 9 40
Utbildningslicenser 7 6 Halvledarprovare 9 42
EMC-provning 7 36 Amatoremas instrum. Grid-dip-meter 12 36
SSA-utbildning 8 4 Mjuklodning 12 38
Godkanda provforrattare 8 7 Matning av resonanser 12 42
Styrelseprotokoll 10 4
Kammarattsdomar: amatorforeskrifter 10 43 Datorer, program, digitalt

Styrelseprotokoll 11 4 Datorprogram for amatorradio 2 35
Valberedningsforslag 11 5 Kabel mellan dator och packet-modem 1 36
SSA:s stadgar (faststallda vid JVFAX, bildprogram 3 22

arsmote) 11 25 Datorer i natverk via radio 3 43
Rapport fran ITU WRC-95 12 4 Loggprogram(W2JO och LogPlus) 3 44
SSA pa Internet 12 24 Fragor om programvara - JVFAX 7.0 5 22
UN-certifikat, forsta 12 29 Test - tva amatorprogram 11 22

Post- & Telestyrelsen, info Packet
PTS, angaende indragning av tillstand 8 42 Packet-radio 3 38

Clusternatet i Sverige 1 15
Teknik, antenner med tillbehor Packetnatet i Sverige, kartor 9 26
Vertuner, vertikal antenn med matchboxl 32 Ny packetspalt! 11 19
Rundstraiande Skeleton-cone antenn 1 34
Min Z-match 1 35 Allmant
Inverterad L-antenn 3 14 Vadersatelliterjforts.) 1 8
Folded Marconi for Top-band 4 17 Radioprognoser i nytt format 1 16
Forkortad 80-meters dipol 4 44 SSA-Bulletinen, sandningstider 1 37
Avstamd jord for radiosandare 7 30 Vol au Vent 3/SMOSPH 1 38
Yagiantenner och antennvinst 7 36 Innehail QTC 1994 1 44
Antenner for de lagre frekvenserna 9 13 Faltsidan 2 9
Varning for Skeleton-Cone-antennen 10 44 Internet - ett hot mot amatorradio? 2 20
Matningspunktens betydelse, loopant. 11 29 Gar det att stoppa en "Pirat”? 2 27

Kommentar till Estonias forlisning 2 28
Anvand vaderbilder i undervisningen 3 13

Teknik, VHF, UHF, SHF Ny forening med super-QTH
Dopplerantenn for 2 meter 4 12 (Kvarnberget) 3 40
Bygg om Comvik MT9200/9300 CEPT-nytt 4 8

450 MHz 5 36 Jorden runt till fots 4 28
Kombiantenn for 2 m och 70 cm 5 42 Amatorradion och omvarlden 4 29
Bygg om Comvik MT9200/9300(forts) 6 34 Sex manader i Somalia - fem tusen
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TS-870S ar ocksa utrustad med 2 antenningangar, automatisk antenntuner, Elbug, 
scanning, 100 programmerbara minneskanaler, snabbminne, 9-pol D-Sub-ingang for 
datorstyrning m m.

Uteffekt: 100 W
Strbmfdrsorjning: 13,8 V/ 20,5 A
Dimensioner: 330x120x334 mm
Vikt: 11,5 kg

Artikelnr 78-623-03.
Pris/st 28.850:- inkl moms.

Allt mellan antenn och jord
S-171 17SOLNA ■ TEL 08-735 35 00 ■ 
FAX 08-730 10 40 ■ INDUSTRIVAGEN 23

$

ken^ooo IHeDQDO eiaaspo

Brusreducering
TS-870S erbjuder 2 metoder for aft 
urskilja svaga signaler ur brus.
1. LEM (Line Enhancer Method) vilken 
ger dig mojlighet att forma band- 
passfiltret exakt efter den SSB-signal 
du hittat djupt i bruset och bokstavligt 
talat "grava” fram den.
2. SPAC (Speech Processing/Auto 
Correlation). Denna funktion fungerar 
pa liknande satt men anvands for CW- 
signaler.

MF auto-notch
Denna ar helt fantastisk. Tryck pa 
knappen och den irriterande tonen 
forsvinner fullstandigt. Den sparar 
dessutom stortonen och foljer med 
om du andrar frekvens.

Equalizer
Med denna kan du stalla in vilken 
karakteristik du vill ha pa din san- 
dande rost, for optimal anpassning till 
olika forhallanden. Anvands med for- 
del tillsammans med Speech Proces- 
sorn.

SSB-lage
I SSB-lage kan du stalla in ovre grans- 
frekvens i 12 steg mellan 1,4 och 6 
kHz samt undre gransfrekvens i 10 
steg mellan 0 och 1 kHz.
CW-lage
I CW-lage kan du variera bandbredden 
i 6 steg mellan 50 och 1000 Hz samt 
variera centerfrekvens i 13 steg mel
lan 400 och 1000 Hz.
AM-lage
I AM-lage kan du stalla in ovre grans
frekvens i 6 steg mellan 2,3 och 7 kHz 
samt undre gransfrekvens i 4 steg 
mellan 0 och 500 Hz.
FM-lage
Varierbart i 6 steg mellan 5-14 kHz.
FSK-lage
Varierbart i 4 steg mellan 250-1500 
Hz.

Kenwoods nya TS-870S innehaller en revolutionerande Digital Signal Processor (DSP) som gor saker med signalen 
du bara dromt om, utan forluster. En av hemligheterna ar att DSP:n jobbar i MF:en samt att det ar en extra snabb 
DSP. Detta gor extra dyra kristallfilter bverflodiga. Att TS-870S dessutom innehaller alia bekvamligheter som du 
som serios DX-are behover for att effektivt och enkelt na allt och alia gor valet enkelt. Byt till en TS-870S om du 
vill vara med i toppen.

POSTTIDNING B
FORENINGEN SVERIGES 
SANDAREAMATORFR 
dSTMARKSGATAN 43 
S-123 42 FARSTA

SM3ULU
Andersson David
Vapengatan 11
S-820 613 DELSBO 

*>%% SVERIGE

Grav fram signalen med
KENWOOD TS-870S DSP 1

r if
U

lt*
S6

6T
»^



Har Du problem med Din rigg? Korn och lamna 
den till oss sa reparerar vi den till Dig. Om Duvill 
kan vi aven lamna ett kostnadsforslag innan vi 
si utfor reparationen, speciel It om det ar en gam- 
mal rigg som Du artveksam till om det ar ekono- 
miskt forsvarbart att reparera.

Du kan antingen komma hit med Dinatrasiga 
prylarel ler, om Du tyckeratt det ar for ISngt att kora, 
sa kan Du skicka den med post.

vi har aven en viss nyforsaljning av de fiesta av de 
produkter vi reparerar. Ring och fraga oss om det ar 
nSgot speciel It Du soker. Kan vi inte svara Dig di- 
rekt tar vi reda pa det Du vi 11 veta och aterkommer ti 11 
Dig.

Ar Du en "hemmapulare” och har svart att finna 
reservdelar till Dina projekt? Ring oss och fraga. Vi 
har stor sobering pS delartill TV, Video m m.

Har Du svart att hitta japanska transistorer el ler

ersattare till dem? Vi har start sortiment pa 
dessa, 2SA, 2SB m fl och kan skaffa hem annu 
tier. Oftast pa tider under envecka. 

Andra frSgor? Ring oss. Vi kanske har los- 
ningen pa just Ditt problem.

Valkommenonskar
Jan,SM7NVR Harald, SM7JGA

Yddingevagen 7,23041 KlSgerup 
Verkstad: Mol levagen 1, Holmeja

Oppettider: mand - f red 8-19, lord 9-13 
Sakrast nar Du oss pertelefon pa formiddagarna

Tel 040-481038 
 Biltel 0707-41 78 43

JAN HOLMERUP

Vi reparerar allt
Amatorradio - Jaktradio- Komradio 

Commodore - Atari - PC-datorer m m 
Datamonitorer

TV-Video
Stereo - HiFi 

Elorglar - Keyboards
Ljud och ljusanlaggningar for disco och PA-bruk 

TV-antenner - Parabolanlaggningar

SWEDEN

SM8XYZ
To radio.
Confirming our QSO

Tnx for QSO. 73I

PSE QSL direct or via buro

TNM Operator

Pelle Marconi f 

Antenngatan 73 §
S-888 99 ETERKOPING e 

SWEDEN s

DATE TIME FREQ. MODE REPORT REMARKS
Year Month Day UT MHz 2-way RST

Priser:
500 ex

1000 ex
folj. 100 ex

Relief
980.-

1430.-
80.-

OBS! Priser inklusive moms och frakt. 
Inga tillkommande kostnader.

Offset
800.-

1200.-
70.-

Relieftryck - det eleganta, upphojda och blanka trycket - 
ger en extra touch at Dina kort.

VidstAende standardlayout trycks i format 140x90 mm pa 
vit 240g glattad kartong i valfri tryckfarg - svart, bla, rod 
eller gron.
Du kan naturligtvis ocksa fa korten i vanligt offsettryck.

St Nygatan 24-211 37 MALMO
Tel. 040-23 06 15 • Fax. 040-611 82 66

73 de SM7MPM/Tore

Insandes till BusinessPrint AB, St Nygatan 24, 211 37 
Jag bestaller enligt ovanstSende villkor:

Tryckfarg:  svart  bla  rod  gron

500 ex i relieftryck
1000 ex i offsettryck

ex

Malmo.

Signal: 
Ev. locator: 
Namn: 
Adress:  
Postadress: 
Telefon:




